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, EU' ..... 

_~,nm,-, .... ŞI PROi)~:lETAR: 

1. ~leJănes«:u •.. "Strămoşii ne-au dat 
Ţara şi onoarea. Nimic pe -

BEDACI'OARE-ŞEF Ă: 

(jura-Slefănes~ "acest pământ nu ne va Îm ... 
piedeca să ne cinstim tre
cutul şi să ne merităm slava 
celor ce vor să vină tu 

-
~t1vp,~ŞIADM~TRATU: 

Em. Ungureanu, colţ cu 
de Savoya, Timişoara -- General ION ANTONESCU 

Apare la 

JIUDINI DEde ~~~~~!~ Academia, Română· a comemoral 
a, ... ţiUJle a. omului Î-"1-
lupta. ~i oric~ lUPtă. are 
ŞI lnV~i. Şi aceasta 
'.i! .. ~ _____ .1 ____ ..... _~ __ A._" 
istorice a popoarelor 

vieţii sociale a. oamenilor. 
fOl1& bra.~lor~ cu price
!:, sau cu ascuţimea 

, omul duce o luptă. grea. 
a exista! pentr:u a putea 

atâţi M,onimi luptători 
pâine, cari poartă pe u

IQr trudiţi greul unei fa
numeroase şi în lupta a
coitidiană,· fruntea lor 

.v"'", ....... de sudoare ar me
CllnW1a de ·lauri a. eroilor. 

-. """"I.L oropsiţi ai nedreptei 
omeneşti îşi găsesc ră~ 

in mulţumirea lor sufle-

m a.crevăr ceVa fMUnOe să 
prin munca braţelor, 

prin strădania minţii, asi
zilnică celor dragi 

, Şi e atât de trist, când 
cari vin dincolo de pu

şi voinţa proprie, te im
de la-ţi indeplini aceas-

întiD.sul pământului lupta 
existenţă atinge cele 

tragice accente. . 
,uneori. inospltalie
omului condiţiuni de 

o.eosemt de grele. n 'b.'ans 
intr'un sclav, faţă de ca· 

neîndurătoare. Spre 
; put""e& Ue aaapLa.re 
în unele regiuni tori

P.!'!.t.A ilppil~:dtĂ lip 
climatului, ir. care 

umană este dusă. cu mul
şi intr'o formă. in-

Nord: în Tundre, la Pol, 
nesfârsita $oi fSllnil'JI 'l'ru
în urletul fiarelor şi sub 

..:1"'''' ""14 domnie a. celor mai 
vânturi, a grozav ei .,Pur

a! năprasnicului "Hius", 
nu·l suportă nici o vie

In acele oropsiteregiuni 
omul duce o existen

continua. Juptă şi o via
cele mai triste. 

I"T""'~:~_ natura este foar-
învins, căZând intr'o 

anonimă,' fără glorie şi 
dt banală. 

noi, toate acestea 
însă, simple curiozităţi 
'nt ' ' 1 r un colţ dosit al me-
~e reţinem ca pe nişte 

.. ,div~rse, interesante, dar 

. unportanţă.., 
i~ lupta cu natura, fie în 
~ntre popoare, sau· în 
dlntre oameni, cade . in

nu <:el nevrednic.· CI 
ci l~lab, , Nu învinge ma

lll~~llrea, Nu birueste 
CI forţa, Totuşi in-
~ ESte uneori cel 

mai important factor la Q bi
ruinţă. 

Emest Rena.n. a spus, că în-
~A..-t5.......:.I - -----t.. --=- :'-"'r .. ..,......--"-

pe NICOL'AE IOR-G,A 
decât victoriile. ,.,Mar:iJ.e dureri 
naţionale sunt acelea cari u
nesc mai mult. Ele comandă e
fortul in comun şi asigură. vic

A fosi de fală ,i M. Sa Rege~~ .l\liLai I 

toria". 

BUCUREŞTI, 16 (}(ador).
Academia Română a comemorat 
ieri. după amiază, pe marele căI'<-

• turar Nicolae Iorga. 
Iată. de ce am ţinut se fac une- Această şedin!ă solem.nă. a 

le reflexii fugare asupra celor fost prezidată de însuşi Maje
învm.,i. Dar nu se poate vorbi statea Sa Regele lUihai 1, pr~ 
numai despre înfrângerile de or şed.inte de onoare al Academiei 
din militar, cari nu sunt atât Române. Au participat toţi mem.. 
d~ interesante din punct de ve- brii activi şi de onoare şi oores
dere psichologic. fiJ.nd acoperi- pondenţi ai Academiei în frunte 
te de vălul plurabilităţii colec- cu dnii pro~esori ~dulescu-Mo
tivismului. ' . tru, preşedinte activ al Acad~ 

Sunt d~b1t· de interesante' mtei şi A. Lapedatu, secretar ge_ 

d. Enric Oteteleşanu, subsecre- Sa Regele~ Însoţit de Casa miU· 
tu de stat la Instrucţie, d. Iosif tară şi civilă, fiind întâmpinat; 
Gabrea.. secretar general la In- de dnii: C.· Ră.dulescu-MotM4 
strucţi-e, etc. preşe(lintele Academiei şi gene-. 

Inainte de sosirea Majestăţii raIul Radu Rosetti, ministrul In
Sale toţi membrii Academiei Îm- stl'Ucţiei publice. 
bră.caţi în fracuri verzi, îşi iau 10- Majestatea Sa urcă apoi. pe 
curile sub cupola sAlei festive. tribWla preşidenţială. În acla
Scaunul profesorului Nicolae maţiunile w ale Întregei asi!!!
Iorga este îmbrăcat în doliu şi În tenţe. 
trlcoll)l". eP masa lui de lucru o Primul ia cuvântul d. C. Rit,. 
mână a aşezat, pios, 1Bl buchet dulescu-Motru, după care Maje. 
de flori albe şi roşii. statea Sa Regele a rostit um~ 

La ora 16. soseşte Majestatea toarea cuvântare: 

. Discursul M. Sale Regelui Mihai 1. şi se~tive infrângerile, neral al. înaltei ~ insti~ţii. 
suferite, ~\r~i ~e!lit ~e ~:'t....!.n prlDle~-: ~andun se aflau 
cei aleşI ~~ d--'lui: ~ ml'l"Ulţi, meDIU ~amili~ . ~ DOMNUOB 001 F..G1,c I titu t1i d tăI . .• 
.. , • "'torl' .. i "';:;~"a mA l~mn1"eJ'u- In aSIstent& sellml gaseau: 1. . .J X S ~~ un e s· ~e VIe, a.rmntt· 
.... -- ..., ......... "'" r- ,... Mulţumesc dlui ~edinte.rea lor. Pal'ticipar~ Lore:; giI-
rări deosebite uneori chiar in p. S. S. Mitropolitul· Bălan, al pentru frumoasele cuvinte adre- sesc activă in l~cră.rile ştlinti
culmea. gloricl, norocul a. înee- A:dealul~; 1. P. s' .. s. NifoD; sate ~Iie cu ocazia. intrării Mele I fioo iar obolul regal se găseşte 
tat să,le zâ.mbească şi atunci Mi!ropolitul. OltenieI, P. S. ~. in mijl~ul domniilor voastre.. ! într'e datili.le făcute Academiei 
s'au prăbuşit. Dar tocmai a- Triteanu, EplSCO~ al Ro?W'ulUl; Fericit şi emoţionat, păşesc Române. 
ceas~ă prăbuşire le-a. consacrat ~.t! .. ~~e~n:e, S E~p al astăzi pe urmele AugtL5tilor pre- In mulţi, dintre domniile voa.
adevarata. valoare. . s . )"'1, ••••• p1SOOpul decesorÎt sub cupola Inaltei in-I stre, rectm.osc pe sfetnicii 'l'ro-

Prin e~ s'au înălţat în Pan- g:~, ~ ~Uştrulilor, d. prof~r .......... ~ ........ i nului şi pe înalţii demnitari ai 
theonul celor nemuritori şi d !C,.ralnumsRad ~~~~tt~and~l} Statului. dar mai presus de toa-

t td ţ.". gene u ~\UlR') 1, mIDl- PREŞ·EDINTELE te A d "1 t dl stau pe o eauna. prezen 1 m trul. tru. " bli d lR omnu e voas re, or 00-
"'nintirea. omenirii·· S aI WS

F 
CIURn p~ "ce; • ~ legi, în toţi, dlor colegi, văd pe 

RăsfoÎnd pomelnicul aleşilor ::u ~'d o~ nu;lSţn de m- SOBRANIEI A DEMI- purtătorii de cuvânt ai literelor, 
din toate veacurile, sau cartea b e, :....~enlae" tem". °d.pescGhu• 5 I O NAT .. artelor şi ştiinţei românt"5ti 

~-'-=-"t • to ' . su secre.-c m e, . Ca "Re 1 C r I I t ~ 
n~ţ~.n .. J.lll oaretea 1S ilrlel'f' VO~ Brătianu, d. prof. AI. Otetele- iru Şdl ad

ge ~~ ? t ,"s~ 1'''-
gasl in ea. toa mar e 19url, ectornl U' "mţii' d SOFIA, 16 (RADOR): ns e ela lSo-nc • 
cari au ilustrat-o ŞJ.' vom vedea şanu, r

l 
Gh D_ ~ mversefl tul ; . ,,0 naţiune care ţine la desvol-

• genera • ~WU11lt pr ee po- CORESPONDENTUL AGEN- t rt I . ti' t ) " 
ce. o.proo.pe t.oo.t.C' o.u. o.~ un UfleI (;ft.PltaleI' a general U .N' _ ~I ~IJ'jF.tt.NI In.aN~MII:I'j; ;a,rPA a.. ;e o)" SI S ,lD ;e 01" a,JII~~R 
sfârşit trist. Biruitorii au rou- 1 ' ~tul mili~ '. D. LOGOFETOFF, PREŞEDIN- lesne, acest scop, ce este (ln~D
rit infrânţi. Totuşi intre zvâr- ~u e~~, "~:anl T a TELE SOBRM'lEI SI-A PRE- tarea şi independen~. unui po-
colirile neputincioase ale unora di~~:'~ gen!:î~ Si=;;~ ZENTAT DE.~DSIA.. . POd' .... ·tDo.~, .::.u. ......... "'~ i:~-
Şi accepwea calmă a hotărârii I rna;~e uru.msuş('s~ promisl,un,ea. 

........ " ......................... ~.~~ din destinului a altora, este o pro- ~ '. p~ seslW1e. ~ soma-

f~!t::r~f:i Regelui Ludo- Agrovl·z·lonarea CU ~:~=~pe~~~ 
vic al XVI-lea. şi cel al lui Dan- f! un~l dintre cel~ mm !rwno.as.;e 
:~~::::ş:,,::,;r;,;::'~~. lemne a DO ulatlel:~:~t',d.D.::itd:::,':!::.~i 
osebU'e. Sp~end;dul sau curaj. . . II D. prof. C. Ridulescu-Motru, 
zâmbetul dIspreţUl tor în faţa Bucur6§.t.,,~ 16. (SIR). - Mi-l Se face apel la patriotismul presedintele Academiei - a dat 
ghi:lo1ÎI;ei şi conştii~ta,:,alo.:i~ ~~rul l!Jconoo:ruei Naţional~ tuturor spre a putea trece cu apot cuvântul dlui profesor N .. 
sale, cand spune cala.u1Ul:. sa-~ mtr un normatl\~ pentru. pre~ bine prin greaua incercare ce I Bă.nescu, care, intr'o cuvântare 
arat,e capul _ popor:ulUl, fll~dca ad?ce ,la cunoştinţa pubhculUl o avem astăzi, ca rezultat a-l emoţionalltă a comemorat pe ila, 
Mentă, au facut qm acest btan ma~urile ce au fost luate pen- ciunti!rii frontierelor. ' strul dispărut Nicolae Iorga. 
al Revolutiei franceze un erou tru aprovizionarea populaţiei 
de legendă. ţării, cu lemne de foc. 

• Sunt azi tăiate în parcuri pe-
S'ar putea .cita multe din ast- ste 370,000 vagoane cu lemne 

fel de exemple. Marii biruitori adică. peste 90 la sută. din con
suntmvii invinşi. Hotărât, e SUIT_uI total până la 1 Aprilie 
mai interesantă această a do- 1942. 
ua faz&. a vieţii lor. "':' Publicul este ruga,t să se a-

Drumul suferinţei e mai fru- provizioneze cu lemne cel mai 
mos decât cel al orgoliului. pen- târziu până la 1 Iunie, spre a 
trucă suferinţa este o realitate putea beneficia de reducere pe 
sufleteaseă mai profundă decât calea ferată. 
bucuria. Drumul fericirei du- In acelaşi timp este rugat că 
ce prin noroiul suferinţei. Fe- pe lângă lemne să mai caute să 
ridrea ooevărată o poate gusta întrebuinţeze şi lignit. briche
numai acela ce a. suferit.. te,' cărbuID. Azi in di'ferite re-

Uneon. ~fârşituI vietii, in giuni din ţară se încarcă zi!
m(lrl "~nat""al nu ('ni"~ide ·CU nic 1200 vay,oane cu lemne, din 
o înf ... ~l1~e!"e. care numai în Bucureşti sosesc 

lUrnmre In pag. m-a)' zilnic 400 ""agoane , 

.-..•..•.... -.-.-......... ~ ...... -........ . 
Slale~e Unile au DUS în seruiclU 
al 17 -lea cuirasat: "WaShinglOn" 
EI are un echipaj de 75 ofiţeri şi 1200 
marinari şi a costat·.· 70.000.000 dolari 
PHlLADELPHIA~ 16 (Ra.

dor). - <Jorespondent.uJ. arenţiei 
D. N. B. transmite: Cuirasatul 
.. Washington" de 85.000 tone a 

pre7ent de 17 cuirasate. 
"Washington" a.re un cchill::::':' 

de 75 ofiţeri şi 1200 mfuinlll'i. il 
fost pus în lucru.. pe şantieei', in 
Iunie 1937t şi a co~tat 70.~OO.OOJ fost pus in serviciu, loL 

~tatele Unite dispun (Iet4 in dolari., 

-" J --
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Dl. CYCLOPS este titlul unui dar îq schimb face apel călduros la 
UlIu care-ţi striveşte llenii, l.entru~ caritatea socială, pentru a ingriji 
că în el Sti pune halucinanta proble- de sărmanii căţel... "c.'\ri SUl era 
mi a mic~urăl'ii indlyhlului. ca şi noi" ••• 

In mod teoretic, f:itiiuţa ne arată (;iudati. parafrazare a ipocrizieil 
că şi această năsdră\'Ullie este posl- lată singurul moment când, in 
bilă: calul este redus la. proporţia fa.ţa acestor allucătud câineşti, 
unui şoritt'l, iar omUl se poate com- omul poate regreta că nu-i patru-
de ••• :m centimetril Redus la. acea- .. 
Iiltă mărime şi cântărind maximum S'A DAT ORDL1\J că proprietarii 
un kilogram jumătate, - filmul ne cari nu vor distruge cuiburile de 
arată. formidabila. groază prin care ciori, \'or fi aspru sancţionaţi. 
trece omul când riscă să. fie devorat lUinisterul de resort a şi primit O 

<le un motan1, telegramă de protest, care. prot;dm 
- Ce film absurd! exclami la aţi bă.nuit, este semna.tă de c~j cari 

eşire un domn blond, care până mai umblă cu .,cioară vapSită" ••• 
anii trecuţi îşi plimba. nostalgia ... 
prin ••• Bruxelles, pe banii Statului. PENTRU a veni in ajutorul ceta-

Sigur că-i absurd! Impărtăşim şi ţeanului descălţat, ministerul a re
Doi groaza "blondului", care de- dus impozitul peutru talpa de ghete. 
sigur că trebne să fi trecut prin In schimb, speculanţil ao renlllS 
reala _o_anie de pcuaiN suflc>- CQ acel ... , obraz do. _. tov .. ll. 

tească. * 
Auzi dumneataJe: Ieri să fiii cât OBLlGATIVITATf~A muncii 

......... "p_b.., .... ~ -u.,. ... ., ... _1 ....... 
~ăr pisica! 

A dracului ştiinţă, dom'le! ••• 

* 
UN CONFERENŢIAR va vorbi 

in curând despre obsedantul su
biect: .. Ce va fi in anul 2000". .. 
Bănuim că sala va fi aproape 

goală. pentrucă pe nimeni no-l mai 
interesează ce va fi În anul 2ooo! 

Omul nostru ar vrea să audă mai 
precis: ce mâncii.m mâine! ••• 

:1< 

SPECIA UMANĂ are un fel 
aparte de ~i ma.nifesta remu,
earea. 

Spre exemplu,: trece cu nepăo;Ja,.. 
rea pe lângă nenorocitul cu picloa-
1'fI!1~ lItrivite ,1 invinepte de frig, 

pontI"U *..,.ti oo*.Ifonil tă"';; "ta. d~viPni 

un fapt real. Se spune chiar că, o 
decizie specială va invita pe cei cari 
nu vor să muncească, să pă.răsească 
locul respectiv .... 

Asta ne aduce aminte de altă 
chestie. Era pe vremea filmului 
mut. In pauză, directorul apare pe 
scenă şi spune: 

- Onoraţi spectatoriI In sală se 
află W1 dom care a venit cu soţia 
altuia.. Fiindcă soţul gelos 86 află 
afară, pentru a evita un scandal 
monstru, rog respcctuos ca, până. Ia 
pauza nrmătoare, perechea vizată 
să părăsească sa1al 

Când 8'a făcut lumină, toată sala 
era complet goală. 

GAVROCHE ............................ _._ ....... __ .. 
Români! .. ", ., 

Conform înţelegerii cu Misiunea Militară germană, prizo~ 
nierii jugoslavi de origină etnică română,care au fost tritaţi de 
o comisie militară germano-română locală, şi predaţi guver
nului român, cu incepere din ziua de 8 Mai a. C., au fost instalaţi 

. de către autorităţile militare locale româneşti, in comunele 
Ghiroda, Remetea şi jur, ingrijindn-se de hrana şi cazarea lor, 
astfel ca, până la repe.triere, să se simtă cât ..na.i bine. 

Pentru a le îmbunătăţi cât mai mult condiliunile de trai) 
facem apel la autorităţi, societăţile de binefac~e şi pub?icuZ ro-
17UÎneso pentru a contribui cu C6 le 8tă în putinţă. 

Ofrandele se primesc pe adresa: Biroul Informaţiilor aflat 
I;C. localul Comandamentului Diviziei din piaţa Libertăţii, tele
fon 34.01. .................... -----...... 
. La cinema '"APOLLO" 

Dansul vieţi i 
Un film de o rară. pătrundere şi lnelegere a Sufletului omenesc. 

Rătăcirea fatală. a doi oameni sortiţi mlUl altuia.. 
eu 

WALLACE FORD 
DOROTHYTREE 

MARY CABLISLE 

Croito ria Clujana 

AIUDEANU 

OCTAVIAN 
TIMISOARA 
I ~t"ArlAI V .. ft~tiA ') 

IIImJKIUIIlIIIlIlIlIlIllIlIllKUIIUIIIM11I11. 

probe de drum; ordinele de eha- (JINEMATOGB!. Direcţiunea generală a căilor fe
rate face cunoscut că următoarele 
legitimaţii de călătorie sunt scutite 
de aplicarea timbrelor C. F. R. de 
4.8 şi 12 lei 

mare; ordinele de lăsare la vatră; Capitol: "Donmişoara' oI 

certificatele de călătorie pentru ofi- grafă.". ~~ 
terii străini: ordinele de transport l'halia: ,.Casa din Ma1tl" p 
emise personalului sau agenţilor Apollo: "Dan~ul vieţUI!, pbl 

Tichetele pentru rezervarea locu· 
rilor in trenurile rapide; abooamen-

C. F. R. in interes de serviciu. COI'SO: "Doctor Cyc!GPI", t SI 

tfk'fitOO1tr&~rvtkEift,t9.<t,~.rJ.n ......... _ ........... ~ •..• _ ~ ___ . _ peJ:1 

Michelle Morgan d 

1'111 

rezervarea locurilor în trenurile de 
persoane şi accelerate; biletele de 
control pentru călători în grupuri; 
cărţile de liberă circulaţie emise ad
ministraţillor de căi ferate străine 
ne bază. de reCÎnrocitate: certifica
tele de parcurs pe locomotivă; 

Jean Gabin 
Pierre R te" et· 'ţil 

viu la cJnelnA "THALr 
• •••••••••••.• _ •• -••••••••.• _ ................................................. ~..J~ 

MICA PU B LI CITA 
Apare in fiecare zi. Minimum 10 cuvint~1 
Anmtţurile în schimb, preţul dublu, ia.~ cel., cu ClişeU tar1I spe
cial. Orice anunţ cerut să 3!Jară. in altă rubrică dec&t ee. res· 

pectivă, se taxează dubl1L . . 

DE INCHIRIAT cameră 
cu baie in Piata. TJ.i". 

DE VANZARE 54 jug~ Iri 
, in comuna Herneacova.· !leI 

~~ţurile pentru rubricile "CERERI DE ~ERVICIU" (Menlll 
jere) nu se pot publica eu adresa.. exactă CI numai adresatf 

Post Restante sau la Ziar. ' 

AGENTURA GENERAlA DE COMEB'J ŞI BIBOU DE 

DE V ANZARE auto-sp«! 
ler", 6 cilindri., 

CAUT local, 2 camere, 
pen tru cabinet dentar, 
Cartierul Fabrică, 

COPIAT ACTE : DE V A.NZABE aproape < 

t,B U N A V EST 1 B E" vai, casă nouă cGm~" e~ 
camere, buăcătrie, . ,1 

Timişoara ~ str. S August Nr. 2~ (vis-a-"ris ydeP-1a:.,Ooronini". mente, verandă desili: 
,\lijlocim în('bei~ inţielegerilor de vanzare-ewnparare ,i de Jlc.biriere pentru 2 vite,cocină p:.' 

• imobilelor, in conditiuni foarte aVIIPt&joa8e. pasari, curte cu flori ~. 

T U R I L E A G E N T U R I 1 grădină cu pomi frue! A NUN . parat, in curte, o casi ~ 
lllll11l1lU ' H UNA \' E S J.t 1 R ~ - 111111111111 pusă din 1 camera şi !ro, .. 

, " ... ~ _ DE VANZARE in cartii: 
CUMPĂR 2-3 jug. pământ cu su- ABENDEZ ferma 14 jugere pa- nom aproape de tram; 

ma până la 300.000 lei, aproape mint ~ţ&t, 1&: 3% Km. nouă, compusă din 3 ' •. Dep 
~e Timişoara. dela. tramvlU, ~u ~ pt. 50- cătărie, bae, cameră d!' .COI 

• 1 fin Elis betin 100 capete de Vite Iploeuinţă, cu 2 săli verandă. inchisi 
CUMPAR m ose, a .: 75 000 lei arendă anual . Impăr- " .' . . .,' .Ielll 

.Fabric sau Colonia Ştrand casa . ti subsol, Plvmţă ŞI spala, 'e 
. ~ din' cu ţind recolta lnseminţa .,. chet teracota inStal8~ cu 1-2 camere 91 gra a , , ~Aee 

220.000 lei. , ", SCHIMB· cu casă ' sau pământ in dio, telefon, a.utoms: ~ 
PREDAU ia loc de centru prăvălie Timişoara casele din Oradea, poartă. Se poate 'prii 

coloniale şi delicatese cu brevet Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str. după. masă, de1a orele PI 
Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu V AND SAU SCHIMB < • 

de tutungerie şi tot inventarul. Maiorescu 800.000 Lei şi casa din din Oradea Str Maia 
VAN» in circ. n lot de casă 152 Cluj, Sti'. Moeioni. In valoa.re camere bu~tărle 

stj. patraţi şi un alt lot de 176 2,500.000 Lei apă ~nal faian~ Il 
stj. pau:aţl. VĂND SAU ARENDEZ in Băile pă~ânt tn·.hmişoar~, 

VAN» loe de easă. in Bulv. Dr. Buziaş, li.ngă parc, reitaurant şi CASA DE V ÂNZABE în' . 
Vich. Babe, Lei 200.000. c~ciumă cu sala de. mese fi gri- ziaş .• 1 X 3 camere, bu' 

V AN» o fabrică de galvanizat cU dinl cu tot inventarul. . meră de alimente cu 2 
toate instalaţitţnile. . V AND 72 jUg. pământ 1.a. Calea t~ate in parcul ~or ~ 
, ! Şagului. la. 4 Km. de Timişoara, pltoresc loc. Gră.din& 

V AN» o fabrica de ciorapi cu toate. cu 70,000 lei per jug. ţine casei este toată r. 
~stalaţiimile, eventual ,i cu clă- \IN<':HIRIEZ in Piaţ.â Traian 10ca.I pomi roditori. 
dirile şi casa de locuit. \ • , '. DE VANZARE LOCUBn e li de prăvălie. . . 81 

V AN» tu centru Fratelia. la tram- .'. şi vile cu autoriJ:aţiad! 
vai casă solidă din 2 locuinţă ă PREDAU local de prvăvălie la loc ţie in Băile Bu%iaş, !JI:-. ede 
câte o cameră bucătărie şi speis! central, cu vitrină mare, admira- Regina Maria ~i Par:' ~I 
l~eracota, el~U1.ca} PI"'~ ;1;;1O.QOOI bil p ..... ~ 10< .. ;1"6;;'.0 c..U-........ _u FerugwUli.ee. rn,~u.I ,. mă. 
lei . alt comerţ. . . . 70.000 leI, putâ.ndU.se:' Inl 

V AND in total. sau cantităţi dife- DE V ANZAB~ la imi.a unde cir- rate.. ! 
rite 300 vagoane lemne de foc culă tramvai· No. 1 fl 2. casă dz PREIAU prăvălie de. llIe1 

fag,. cal. L despicate, ab vagon raport cu intrare din 2 străzi: dame, la. loc bun. 
Timişoara. . . . compusă .din: aX3. camere ~l .... ~".;!!; 

_. . dep.; 5X2 camere şi dep.; 4X1 Pentru toate anun~Ul"o= 
VAN» o fabrica de sifon cu 600 camere şi dependinţe~ 'curte ma- ca.te În acest eadru,1 

sticle şi toate fnstalaţiunî1e·l'e. apă şi canal in e~e. sa _ pentru inf() 
VAND 220 jug. pământ in hotarul REIAU local de tutungerie eu l.'l- necesare _ nwnaila 

Urseni-Giroc, cu 45.000 per jug. ventar şi mărfa.. "BUNA VESTIRE",; 
DE INCHIRIAT un local de tutun- PREIAU local de restaurant la loc gust, Nr. 25 (viS-i'1l 

gerie. fără inventar. bun. cu inventar. ta Coronlni·'). 

BUCATARIE CURATA, serveşte CĂUTĂM pentrll angaJar< SE UAlJ'J:A pentru o lerma (lin 

apropierea Timişorii, un mecanic 
, conducător de tractor, ca~ po
sedă şi carnet de fOfer. A se 
all:nll>lI r1l:l.}8 ~."w..." apan. '!I:. 

menuuri bine gătite in str. M:ercy Steno-dactilografă, .CI). I 
No. 7, etaj I, pe. din curte.· ~ . b~' • ă ~ 

URQJ!lNIr »;Ill v.urZADB. un ,,;;.. !!~~: ~,,-:O::.$ . 
rucior modern, tu stare bună. Ti· 1 

OAMERISTA !'le angajează. Numai 
cu cele mai bune referinţe. A se 
aclresa la Connlatul italian, 
Piata Llbertltil Nr. 2. 

OUtlPAB casă sănătoasă, 2-3 ca
mere. bae. apaduet, ofer 600.000 
lei. 

/ 

mişoara, m., Str. Porumbescu 34. BUNA. DACTILOGBAF, I! 
că, se caută pentru~, ~ 

PROFESOARA. dau lecţii de pian ţial. A se adresa la 1JjZ. 

tlAIJtI'u Inl!fml.fn ..... 1 _Mit· ... ft14_ 

material pentru CUmll liceal In~ 
. ferlol". cu pretenţiuni modeste, 
~lA~. 

va",.a; Un.L'~ ,.u..J"f.1 ] 

DILATA. cu baie ti in 
rată. in centru, pent~ . 
soane1 adresa. la a.d'P' . 

~ .... 
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~spunderea . persoanelor n!lmite 
de autorităţile publice pe lângă diverse intreprinderi 

;torul Ondal a apăl'ut de-
OUl v 

P
rh'itor la raspunderea 

tge t 't'ţ'l 
I r numite de au on ,a 1 e 

e o • t . 
lân~ă diverse in repr1l1~ 

[II, :Ce !ti parHcul&re. 
11 •• d 

PI': t PU§jl prevederilor legu e , su • • 
lSOauele Însărcinare 10 once 

pe . "'''"(/'''1 ~IAn" ··$IUfor.;i"litile de on",e l f' , (Il o. .l'~.n. .. ,.-

!III tt>rnporal', fie de a P,Rrti
gestiune şi condtlcere, fIe de 
vegbea.. controla sau ved
te de administraţie sau de 

:.~ It • ~ t • d • .. II 'ţie, la anumIte 10 1'('pnn eri 
. ori partîl'ulare. . . 

~ 1 t in sptcial supuşi preveuerl
stellegi, membrii În consiliile 
, istra.!ie sau comitetele de 

e. cemiorii, delega1ii speciali, 
rli guvernului, comisarii spe-

',1 de control, Îndrumătorii mi
. directom cu dt::oplino puteri de 

'ţie. secheştrîi sau lichida-

tră in prev60erlt", ~t>oi lo!"i. 

treprinderile puse sub controlul 
al Statului sau al altor auto-

trtprinderiJe particulare la cart 
impune un control public in 
nI economiei naţionale, al 

'rii ţării, al sănătăţii san al 
el pllbUoo. ',' , 

e ~ moanele intrând în prevederile 
ro 1, dIlt obligate a depune o cau

e ti cărflÎ cuaotum se va fixa dc 
ritstea eare face numirea şi 
DII va putea. fi in niciun caz În
lă retrlbuilunii anuale fixate 
uei căreia însărcinarea se dă. 

. "aţiunea se va depune in num~ 
:' saa ÎD titluri de Stat, după 

in tina. ce precede depune-

• Dep1l1lerea la Casa de Depuneri 
!:' Q,nsemnaţillJ1i va trebui făcută 
~, ~rmell de cinci zile dela da.1a. co
a, 'dirii numirU. 
!~Această cauţiune este deosebită 
~' aeeea prevăzută de statutele In-
e>:;! prinderilor şi va servi la acoperi
~ pilgubelor ce eventual vor re

din neîndeplinirea J'egulati. .. 
inărilor. 

.I'lin actul de numire pot ti l'lCU~ 
re 'de depunerea. (,autiunt, persoa

care, nedispnnând de o stare 
terială suficientă, au insi o cum
ti recunoscuti in sfera de 

. 'vitate a intreprindem saD au 
(~rat o activitate publică no

rie. 
Acel numit . nn poate intra In 
erciţinl ins!\rcinărH sal~ inainte 
a fi ckpus autorităţii ricipisa, 

!e st&tind dE-punerea cauţioni1. 
D. , edepnnerea În termen a ca.uţiunli. 
iJ:' ~~~ pierderea. de drept a înslr
" măm. 

Indeplinirea înAă~iD.i.riî incredin
tA, C<lnstitue pentru' persoanele 
rătate de art. 1. UD serviciu le.gsla 
1I\I'1Ite datorit. . 

."~ .. ".o~j 

Să facă un raport lunar asupra 
mt'nmlui intreprinderii unde sunt 
numiti sau delegaţi, precum şi 

asupra acth'ităţii ce personal au 
desfă!;>ul·at. Raportul se va depune 
(:apului autorităţii publice care a 
făcut numirea sau a dat În'sărcillB
rea. 

cu gestiunea întreprinderii ei, sunt 
datori să ~mnaleze de indată, au
torităţii in drept. toate cazurile 
ivite În gestiunea intreprinderii, 
care ar ameninţa ca partea socială 
a Statului din capitalul societăţii, 
D& .fio on ...... pPnD'li!JiO.Ă._ 

Să controleze, in măsura Îo care 
ealitatea pe care o au in întreprin
dere o îngădue, ca aplicarea. legilor 
să se facă. cu punctualitate. 

Ele vor fi personal răspunză
toare: 

De aplicarea. de către întreprin. 
dere in special Il dispoziţiuni1or legi
lor fiscale. lesn]or pentru reglemen
tarea comerţului de devize, legilor 
privind sabotajul economic, legilor 
de românizare& întreprinderilor, le
gilor prin e.are diverse bOlluri au 
fost trecute în patrimoniul Statului, 
precum şi a tuturor dispoziţinnilor 
de Il căror aplicare, vor fi sesizaţi 
de· către organele autorităţii 
publice. 

De nesemna)a.rea la vreme a ca
zurilor de fraudă. Ia lege, sau de 
dinna.rea intereselor acţionarilor de 
către organele soeietăţii pe lângă 
care sunt numiţi. ' 

Acei care nu vor îndeplini obliga
ţiunile impuse lor de an. 4; se vor 
pedepsi cu pedeapsa prevăzută de 
ari. 251, alin. 1 din oodul penal. 

Judecata ~'a urma potrivit It>gii 
pentru apărarr·a patrimoniului' pu
blic. Despăgubiriie cuvenite Statu
Itti sau autorită1ilor publice se vor 
Iicllida conform dispoziţiunilor al't. 
19, al le.gii pentru apărarea. patri
moniului public; instanţa va face şi 
aplicarea (Uspoziţiunilor art. 120, 
de proceduri pe'ii-ală:!- Q ~=- ___ ~,..1 

Dae.ă infracţiunile prevăzute de 
acest artiCOl vor fi fost săvârşit cu 
rea credinţă sau dacă s'a urmărit 
un folos material, pedeapsa va fi 
mune-a silnici pe timp mărginit . 

Autoritatea care exercită contro
lul, poate dispune dind ,'a socotl 
necesar, ca sumele ce se cU"in per~ 
soanelor intrând în prevederile art. 
1, să fie vărsate de intreprinderi 
Staiului, intr'un cont special ce se 
va deschide de Banca Naţională a 
«()I]la,nlel, din CA"''' "'''' ......... f ow:;C pJii
ţile celor îndrrptăţ.iţi, la termenele 
fixa.re. 

lOuepnnO<erlJ., DU .. "'. J:a.c<>: .. 

acest caz nicio plată direct Îndrep
tăţiţilor. Acel care vor primi totuşi-, 
contrar dispoziţinnilor autorităţilor 
respective, sume de bani sau alte 
a.vantaje direct dela întreprinderi, 
vor fi revocaţi. Ei sunt pasibiU de 
penalitatea prevăzută la an. 5, alin. 
1. iar reprezentanţii întreprinderii 
care vor fi efectuat plata., se vor 
amenda de autoritate cu o sumă 
egală eu valoarea. plăţii făcută. 

In termen de 15 ule dela publi
oo.rea ÎIl Monitorul Oficial a acestui 
decret-lege, autorităţile publice vor 
revedea numirile anterioare făcute, 
pentru a le pune în acord cu preve
derile art. 2 din acest decret-lege. 

INFO,RMAŢIUNI 
• HA 

ABONA1UENTE: Pe un an CA..1IIJU, dirijor .al Filarmonicli 
- 800 lei; pe şase hmi - 4001 din Bu.cureşti. ' . 
lei; pe trei luni -200 lei; pentru In program se vur ex~uta şi 
instituţii de Stat şi în!reprin- trei lucrMi de autori bănăţeni, 
deri particulare - 2000 tei. . profesori la Conservatorul CQoo 

--o- m,unal şi anume: 

Pentru întregul material api
rut in acest ziar - fări semnă
tuTă sau cu pseudonim -- ras
punde numai d. Coost. t. Ştefă
nescu, directorul nostru, carc e 
t.otodată şi girant respo1lSabit 

Eugen CUre&nu: SUITĂ; V~ 
<tilfl Ijac: SIMFONIE; Zeno Al 
Vltncea: SIMFONETA şi SU· 
ITA. 

--o--
Mînisterul Agriculturii şi Doro~ 

milor pune la dispozitia crescători
lor de viermi de mătase, încă o seria 

PlJblicul timişorean, iubitor de ,iermi. Doritori de a cultiva 
de muzică aleasă, v-a avea pri- viermi sunt invitaţi să se 
lejlll1. fericit .să asculte în seara prezinte la Mătăsăria Statului, 
~i de 20 lUai 1941, CONCER- IV., Bule-v. Re~ele Miha.i 1 Nr. 21 
TUL SIMFONIC dat de Oreh.e- (fost 1. G. Duca) pentru a primi, 
stra Operei ROmane wn Cluj s--*ui*, "i ........ d~ mătase si instnIe-
la Timisoo.ra, în sala. Palatului ţiunile necesare. Tot acolo se pri
Cultural. la Q1'ele 21, sub co-rrdu- mese şi gogosile recoltate cu preţul 

cerea dlui CONSTANTIN ŢUR_de 100 lei kgr_ 

Minunea minunileE 
-După- :doi ani de.~Jucru . fantastic a 

curios film colorat: 
sosit 

, 
mal 

Pag.3 .. 
Atitudini de învinşi 

(Continuare din pag.l-a) 

Socrate a băut cupa cu otra
vă sub privirea desnădăjduită 
a celor dragi ai săi. Gândurile 
sale luminoase au strălucit şi 
mai viu. Invăţătura sa a fost 
du,>'. mai departe de genialul 
său elev: nemuritorul Platon, 
deşi puternicii zilei 00 atunci' 
ucigându-l au crezut, că va dis
pare din amintirea concetăţeni-
de invidia şi ura c~rÎtemporani
lor nu l-au mai putut ajunge, a 
trecut în conştiinţa omenirii 
din toate veacurile. 

Exemplul acestui invins aI 
vremii sale. stărue ca un act de 
'b-ir-u.il"'LtQ. 0.-1 i'nto1op,o;'Llnl11 9-1 rp .. 

varsă asupra filozofului ate
nian o caldă şi nesecată simpa
tie. 

Mântuitorul încă a fost ucis, 
dar numai prin moarte il biru
it., rlp.şi stăpânirea romană ca 
şi învaţaţii iudei ai biblie: l-au 
crezut definitiv invins. 

Forţa "", .. t", .. i",l", nridi.t ar fi 
fost de puternice, s'au prăbu~ 
şit, fără a mai reînvia. Vechile 
imperii conduse de sefi strălu
ciţi au dispărut pe J totdeauna, 
pentrucă s'au bazat numai pe 
forţă. 

V ieţile conducătorilor de oş
tiri şi de popoare sunt deose~ 
bit de interesante privite nu
mai prin unghiul observaţiunii 
psichologice şi fără consider~ 
ţie de rolul care l-au jucat pe 
scena lumii. 

Sunt mulţi dintre ei pe cari 
sfârşitul chiar când le-a fost 
tragic i-a cous::. .;rat în istorie, 
iar pe alţii i-au eoborâ', din lo
cul ce fără merit l-au ocupat. 
Chiar şi în activitatei politică 
sau în orice alt domeniu, unde 
nefiind la ină:l.ţimea ideii, o că~ 
reia au pretins . ca-l servesc, 
s'au prăbuşit, chiar dacă lupta 
a fost câştigată. Oricât de sta
tornic ai sluji o ideie, şi oricât 
de mult te-ai sacrificat, nu e per 
mis s'o comercializezi, să ur
măreşti beneficii. Luptătorul 
adevărat nu cunoaşte, decât 
hmta cinstită şi singUra răsola
tii,: recunoştinţa. posterităţii. 

El are ambiţia luptei şi nu a 
parvenirii. 

• 

leon, prin plecarea sa. pe insula 
Elba, care este preludiuJJ prăbu
şirei sale definiJtive, are ceva 
măreţ. In aceste ceasuri triste 
calmul său istoric a uimit pe i
namici şi a emoţionat pe ai săi. 
Plecând spre locul surgbiunu. 
lui Q. vorbit astfel, soldaţilor din 
vechea sa gardă, vitează. şi c::re
dineioa.să, care n'a vrut să-l pă
răsească nici in ceasul din. ur
mă: o' 

gărzi! 
Imi iau rămas bun dela voi. 

Douăzeci de ani v'am văzut· ne-. 
contenit pe căile onoarei ~tale i 
gloriei. In ultimul timp "n'aţ! i 
Încetat de a fi modele de vit.e
jio 91. <>rodinţ<i, intnL"ll'ISlj ca, în 
anii norocului. .. Dar acuma era 
gata. să izbucnească războiul 
civil. De aceea a trebuit sa jert
fesc toate interesele mele pe al
tarul patriei. Plec... Voi, prie
tpni, continuaU să serviti Fran
ţa. Fericirea ei a fost singurul 
meu gând; a voastră va fi tot-
d~~'lU1" nhÎpd:nl ru2'Îlor mele. 

Nu deplângeţi soartamcL 
Dacă m'am decis să continui a 
trăi, este doar spre a. spori' şi 
mai mult gloria. voastră. Voi 
scrie măreple fapte pe cari le .. 
:t.m săvârşit impreuI1ă. Răl'\lâ~ 
neţi cu bine copii! Pe toţi u. 
vrea să vă strâng la ţJieptu 1 
meu. Lăsaţi-mă cel puţ'n 'f.ă vă 
sărut drapelul. 

- Adio camarazi! 
Şi lacrimile bătrânilol:" grf!'> 

nadiri, pe cari marele împărd 
i-a purtat prin şaizeci de bătă.
lii, vor picura din ochii multor 
generaţii de ostaşi la amnitirea. 
acestei scene duioa5e. 

• Un alt asemenea. exemplu, 
minunat de frumos il gă..şim tn 
istoria noastră; el ar fi putut 
să. fie oarecum reactualizat. nu 
cu mult în urmă. 

Domnitorul Alexandru Ion 
Cuza, fiind detronat,' refuză 
sprijinul lui Napoleon al III-lea 
de a-şi reocupa tronul şirăs
punde astfel consulului Ftall~ 
ţei care avea misiunea să-! rea
biliteze: 

- Doml'ule Consul al Franţei. 
Mulţumesc Majestăţii Sale 

Imperiale de inalta. sa bunăvo-, 
inţă, precum şi dumitale în par~ 

Lupta trebuie să aibă ca stea ticular, de cele ce-mi comuni, 
călăuzitoare: loialitatea. Un a- caţi. Regret însă, foarle mult, 
devărat erou, trebuie să fie nu că nu pot primi restabi1ire~ pe 
numai yiteaz, ci şi cinstit, indi. tronul dela care am abdicat fol" 
ferent care va fi sfârşitul lup- mal şi fără regret. Eu sunt om 
t . din popor, domnule Consul. PoeI, 

In luptele sociale şi politice porul m'a ales Domn, POPQTlll 
suntde-preferat armele spiri- m'a detronat. Prin urmare t.ot 
tului în locul celor ucigătoare. ce a făcut poporul - bine a. fâ
chiar dacă prin primele nu pOţl out". 
răpune pe adversar. Poetul Cât este de frumos ac('st gest 
~mune atât de frumos ~ care arată că primul nostru 

Domnitor a făcut deosebire în.. 1n viaţ? "cela este învingător 
Care a căzut purtând pe umeri tre interesele proprii şi cele alţi 

Patriei! [povara. tuturor":- A înţeles chemarea vremurilol 
Dar atunci când ai căzut, stri nani şi a acceptat lovitwa. ill~ 

vit de greutatea păcatelor pre- frângerilor personale ,_ pt. fe
prii. nu eşti şi nu poţi fi invin- ricirea ţării Şi învinsului de &_ 

gător. tunci patria ii poartă recuuQŞ-
Adevăratul luptător se con-, tinţă şi o statornică iubire. . 

turează cel mai bine prin sfâr- Acest minunat exlelllplu, tre. 
şitul său, care ii dă pecetea e- bue să fie mereu înaintea. oehi .. 
t"'rnitătii sau a nimicniciei sa- lor, tuturor acelora ce poartă in 
le. . sutlet zarue CUUlill l'UUlÂ.!J.'="i'ti. 

Sunt o mulţime de exemple Durerea care am inceroQ.t~o 
de acest fel, dar voi tnşira. nu- prin ciuntirea. patriei, nu trebui~ 
mai câteva! s'o considerăm ca o ireparabilă, 

Dârzul nostru stramoş Dece- ltllrangere, ci ~a '" ~ l:',-,t" .. 
bal a, fost invins de armatele nic în invierea. dreptăţii noastre, 

,. romane, dar gestul său răTYlâne Dar aeeastă dreptate nu e sufi~ 

~I la Cin' eII1.a' CORSO~" :n~7~a:;~~,curajdemndea- ~:!~n:~~z~~~~~~~i~i~'O 
t, Moartea· IUl J:1.0na nu ~t.o::; :D'lu t...y1... ... ~~ .1 __ O~_ '0" , ... ,,,"'_ 

I " sfârşitul unei '!llişc&ri -pentru şti unor jocuri diplomatice -

~~=~~~~~~~~~~~~~~-~.,~~~.~-~-~-~~~.~~~'~··~~~·-~-'~.i~~·~-~~-~·~·~-~-~-~~~-i-~~·~~1~~~~~·~-~~!i-~~--~~~~~--i-~·~-~~-i-~-~-~-~·~-~·~·~-~· ~~t~.ci~~uMci. Iwmfi~~~~~~!. ~- - -- _0_. -- - - _o -- -~ -:-~-------.:::.I Sfâ,rsj .•. ·,1,.Lll trist al lui Nann- . l'itu LucaCIU • =: d ~-=;a; ==;;--;-,...-;;:-,.. =; m: r-
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~(Ul'Dlare) 

E poezia. lui Co);buc în scute
ce. un acord avansat din ,,Noa.
iptea de vară". Ceeace se resim
te însă limpede din indeletnici
rile-i literare de pe atunei. e in
drumarea. spre geniul epic, pe
eetea de căpetenie a artei lui. 
O lungă poveste in versuri. 
,,Pepelea din cenuşe", voinicul 
eare se bate cu smeul şi pleacă 
ia .,sorbul pământului". o apl'(r 
piere de Prîslea lui rspit-escu, 
.iJldică. jocul de gâ.nduri şi ima
gini care se ţesea în jurul tînă
rului rapsod. Fire de ţăran, iu
bitoare de basm şi pitoresc, cu 
imagînaţig, fecundă şi cu ochii 
lnfipţi in nemărginire, Coşbuc 
It'a înfă~ura.t dela început î.ll. 
tortul argintat al mitului popu
Jar, care l-a fermecat mai întâi 
ea un cântec de leagăn şi l-a ur
mărit mai târziu ca o vastă pro
blemă de creaţiune artistică. 
Toate l-au ajutat pe acest drum 
Btropit cu pulbere de stele şi cu 
8l'ătările visului fugar. Mai Îu-
tai I'IIP1tJ'; Cto l~ ~,"a.-frr.~ d .... lu. Xlv.a.-

Qou. In cenusa ei tremuran bas
mele de veac~ri spuse de oameni 
ai câmpului, instincte străvechi 
păstrate în sa.voarea lor origi
nală Într'o căldare de munti 
panteismul estetic al prim iti
'Vilor cald şi colorat.. o tainî('~ 
moştenire întârziată din lumea 
lui Homer, într'un ascuns un
gher traco-romanic. Era apoi 
educaţ~a particulară a cărtura
rului ferit de toate aspectele 
frământăriIor moderne, ah.
stracţiunea de esenţă pură fă
ră sg'omot şi complicaţii, pre
lungirea binefăcătoare a unui 
basm. T.oate aceste, brodindu-se 
pe un temperament de visător 
deslegat de obezile realităţii, au 
dat nastere unei poezii imperso
nale, al cărei fond se pi~rdea cu 
vechimea lui in negura vremii, 
dar era. susţinut de mijloace ar
tistice noui si sunerioarn. 
(JOŞ"UC o scapat de pe băncile li~ 

eeuIui. trecând UD an ş1 jumătate 
/!#J la Unh'ersitatea din Cluj, care 
1 ... desgllStat cu atmosfera,ci străi
Dă fi respingătoare a gentry-lor de 
pe atunci s'a inchis in turnul lui 
vrijlt ,1 pe unde s'a. dus a intins 
pretutindeni impărăţla satului cu 
.von clI.mpenesc şi cu freamăt de 
tMure. La Sibiu. unde s'a ocrotit la 
darul "Tribuna'" vreo trei ani şi 
mai bine.. talentul lui precooo a in
ceput să inchege intr'un mănunchin 
fl'agmentele mitului şi o Intreagă 
&erle de poveşti în versuri a văznt 
InmIna tiparului. E o adevărati 
epopee populari. car~ a făcut şcoală 
ÎIl Ardeal. plină de imagini şi cu~ 
loare. In .,Izvor de api vie, Pe pă
mântuI turcului, Blăstăm de mamă, 
Fata Craiului diu Cetinf, Fnlger, 
Tilinca, Patru Portărei ,i Crăiasl\ 
Zmelor", autorul lui Pepelea din ce
nuşe ~se mal departe firul de aur. 
E o năvaUl de eroi din basme In 
M'ri8ul lui, o nomencl&tură sugesti. 
,.u, pe lângă cea consacratA. Tră.zn('t 
biUl"ii.nu]. C'rai-Încetfnllt, Tabărli 

Impărat, o in,"en~ie speciali. in con. 
Ilncerea acţ.iunJi. frînturi de gn' 
r!t'la ţarA. crâmpee de inţelepdlJne 
fiin MtrânJ şi peste tot o Inmdlre 
~rganlcfi cu nlÎJHlnat~le pzooucţU 

ATe fnJktorului nostru ••. Oo,btlc fiI'a 
dndit, ne-o ",pune el, la no mare 
(,'0<:1 nl\tioflal in care să se ht~adre-
7e rult(\I/)~a I'OmâneasclL ti care sl 
.. @()~n"d('usdl ('1', o lJIadl sau Af'DCf. 

il~ Î ~li'~ .'. t copilăria. neamului. pc. 
ri(>.l\.'la. dc legendă ~i mişter" când in 

GHEORGHE COŞBUC floarea alba.c;tră îşi 
talele ofilite si o 
nită se riispândea Îh 
ratura 

DISCURS DE RECEPTIE ROSTIT ",DE OCTAVIAN GOGA 
IN SEDINTA "ACADEMIEI ROMANEII, LA 30 MAI 1920 

peet de doliu, """"[""'''1111,., 
venise o manieră 
dă, şi un aer de spital 
dinvitrincle IibrăriU~1 
"file rupte" şi de ,,foi intimitate cu na.tura se plămădea. 

sufletul nostru. Fără îndoială l'A 
pentru resonanţa. acestui trecut vi
ziunea lui era cea mai indicată, ni
meni nu s'a coborit ~a de adânc in 
regiunUe inflorita ale celuilalt 
tărîm, nimeni nu venea aşa de de
parte ca dinsul. 

Intr'un avânt cal)ricios al tine~ 
reţii infrigurate, intr'o tensiune de 
nervi şi într'o năvală de sânge la 
tâmple. tânărnl de douăzeci şi câţi
va de ani, călător in tara ba-smelor. 
ducind cu el cîne ,tie ee icoană 
• .frumoasă ca Wl gând răzler', as
cultând un cântec care se ridica din
lăuntru, şI era chemat de patima 
lui. s'a lăsat prins in vrejnrUe no
rocului visat ,i s'. gândit Ia nuntA. 
Fiorul rapsodului a cutremurat lu~ 
mea. între.agă pe unde s'a plimbat 
mintea lui in "patru margini de pă
ma..,--. r., W1'1 l'rlewnu copuaneI 

lui fermecate, pe toti stăpânU ima
ginaţiei populare, i·a. poftit la O&

pă~. ŞI s'a Intimplat o minune. S'a 
pomit să alerge potop .,din cât 
afund o mie de cmimi ascund", 
s'au urnit la glasul cindatutul vr1-
jitor care a scormonit din melea-
gurile lor lmpl1ra1:l, teţi-logofeţi, 

porniţi din "nouăzeci de piri", 
{'riiese şi ,.gblnărarl" şi sfetnici, ca 
într'un val imens de viitoare cos
mică firea tl1treagi ••• 

oadă. sbuciumată şi fecundă, giile - - - -, Fireşte, în a
când din Ardeal, ca printr'o sur- cest vârtej <ia patimi, Coşbuc, 
dă prăvălire subterană se por- mai mult ca ori-care altul, sim
neau valuri de energie spre Re- ţea chemările de peste munţi 
gatul fraţilor libe-ri. şi din avii.n- spre marele akBer al luminei 
tul Iar impetuos să desprindă. noastre, de unde ispitele atâtor 
inform şi tulbure, dar măreţ şi speranţe il copleşeau in fiecare 
conştient, preludiul strălucirilor zi. Plin de visuri şi de arrnonii~ 
viitoare? Pentru noi, soarele la sguduit în toate fibrele de cân· 
Bucureşti răsare, _ acesta era tecul mare al neamului, el a lă
în Ardeal dictonUl curent care sat în urmă graniţa şi a plecat la 
ne scăpa ca un miracol de rava- Bucureşti pentru totdeauna ... 

Cosbut:1 n'ayea eonc:esii de tă«:ul • 

In descurajarea. 15"JJle1'i,l!tooit 
r;ăvălise mt:ele!cttlalll 
nească ca o extenua1J: 
poate, după sforţa~ 
trecerii noastre dela . 
triarhale la civilizatia. 
tul ui, se afişau şi ' 
inchipuite, teorii de 
peste Prut, alături 
doctrine de 
fierberea fără riglt'!. 

Toate acestea au 
mai mult la izolarea l~ 

. 1~_; Din strigă.tul ~striţ al De acum, o lume noualll1prej- .. _ . .; u"'!1a.sa1e apoi, Ş! cu o uw.e 
mue viaţa .Lui Gheorghe ~0!l0uc. .i., amărăciune la urmă..,. In a. de1or, el se cerea in 

Dupa. .uri deIe cu muşcaUI, dela l~rgarea nepotolită a Ca.pitalei rişti şi pădure, . iar 
căsuţa din satul lui, dupa sbur- cÎl1e să-l fi ocrotit pe pribeagul tânguirii unanima care . 
daln.Lca veselie copilărea.scă. dela vânturător de ri,me frate de Hteratura 6urentă sa 
.L'ă.Bâud şi du.pă plaJlw'Jle ind.răs- cruce cu uPepelea din cenu!e", stinctele de sănătate 
neţe d.;;. bOelll vl.sător dela redac- dar atât de desarmat in fAtA vi..... mostenite din muntii 
li- "T .. .i.V\w.ocC W1l i::)lDIU, <le- ţii r O sinceră. recwlOaştere a ta- Zi cu zi se mărea wsta~~!:iJ 
odată vălmă.şagul de oraş mare, lentului la început, o strângere el şi mediu. devenise 
cu sgomot de targ şi de care, şi- ele mână, -lumea e atât de gră- un singuratic eu ochii 
raguri de oameni grăbiţi, negoa- bită cu tinerii poeţi - şi in cu- larg. Când l-am vă%ut 
ţe, mdiferenţă, o vâltoare atât rând o slujbă la minister, ajutor ~ sunt vr&-o 20 de 
de izbitoare şi de necunoscută. de inginer, dacă nu mă înşel, o - strecurându-se pe 
Desigur, dacă ar fi avut cât de răsbunare postuină a matemati- viţei, cu trupu11ui na"'t· .... 

puţină. supleţe de târgoveţ, câ- celor. • • puţin de spate, cu 
teva dispoziţii de tranzacţii cu Dar· şi configuraţia literarn a dute sub pălăria cu 
împrejură.rile. lucrul ar fi mers anilor nouă. zeci era puţin prieI- largi, am simţit că nu 
lc3ne • • • nic concepţiei lui Coşbuc. Ce- din apropiere, n'aude 
tiv al unei rase, n'a-.rea concesii mul lui Eminescu îşi proecta pe Înaintează ca un 

Dar el venea ca un tip rezuma- toată Întinderea lumina orbitoa- natism spre o ţintă 
de făcut, el proclamase atot pu- re Poezia. lui asemeni unui sa- va departe, foarte 
ternicia satului de care 2"ândurile m~ cotropitor pârjolise toată \:A- mi-} inchipui ci a. Si s'au pornjt bărboşii legi ~ . ~ ut 

I 
nu i-s'au deslipit niciodată. Coş- vegetaţia literară dimprejur ŞI Incep . 

Şi sfetnicii 'nvoohfţi 1."1 legi, buc era. un inadaptabil. Dârz, deasupra altarelor in nrlne stră- B I d 
Şi patruzeci de zile întregi îndărătnic, concentra în prota&- lucea. aureola care încununa I " a a e 
Au tot nunt·it. tama lui reţinută mândria. gră.ni.. fruntea bolnavă a maestrului. O Copilăria., ........ ,i,.,til'11" 

. ... cerilor purtaţi prin atâtea lupte, tristeţe V8:gă stăruia. }'~ tot, apostol al părintelui 
FecIOrul poPll din Hordou a In clipele cele dintâi a privit ou ~z:oţ'el: lUI Emanescu lŞl plCU.~U glumele dela 

făcut o nuntă cum n'a mai fost t;miditate in jurul lui cu oare- m:uunn plingerea}Ol" in surdin ... , pe prispă~basm"'<eU"l'ea"c'u"" 

~~~~~ţ~~ăî!n;~~o~~: 1I"1111II~111II1111Il1l1ll111111l1l1l11l'!!~~~lli!lliiliiIIII1ll11ll111l!111l1l1ll1l1ll11111111ll1l1l1l1l1ll1ll1ll1111111UIIIIIIIl1l1ll1111ll Pricolici, toate au veD.; 
Coşbuc, cea mai strălucitoare _ Ul'I )JOvară pe umArij fndoiţi 
c~atiune epică R. :noa-gtr;', ro ro- [ - nmma ~DPII toate le ducea ca o dă cu o vigoare elementară şi cu D ti r;;. " 'I..t vreme. El le alinta în 
o diabolică alchimie a versului, . il ceas, le orânduia. 1le . 
cea mai veritabilă încarnaţie a .mw.. 1 patimă şi cu delicateţe, 
mitului românesc. Admira.biIul sura tn dantelele lor .. 
poem a fost remarcat de MllÎo- stropea CU plâns şi cu 
reseu şi, retipărit în "Convorbiri busuioc, iar intr'o .ti IN: 
literare", a consacrat gloria Ii- una lângi alta, aC1llIllpe]Ulf1'~V. 
terară a poetul ui. ' ladă de zestre lAo'· (UJ."''''''''''''" 

Printre anii 80-90 ai vea- I nată,. cu 
cului trecut, spiritul lui _ - _ înflorite §Î. le-a. zis.; 
inaugurând opera de - _ _ Idile. 
au început şi protestările noa- Volumul lui '-'VID .......... 

stre, dar viaţa publică a resimţit proaspăt vânt de 
lviturile date. Atunci ni s'a in- tnms brusc in liniştea 
filtrat otrava educatiei - - ~ unui iatac, a sguduit 
cu pustiirea ei, ale' cărei con.se~ nervii discordaţi u.u.L.,.,"., 
cinţe fatale, ca proecţiuni postu~ inviorat atmosfera, a 
me, se Întrevăd şi astăzi în unele orizont nou si a avut -- .... "', ll'l'rr 

diva~atii de ale clasei noasLre rit de a reuitroduce 
conducătoare. O atmosferi de sănătăţii ln meratura 
temniţă intelectuală s'a aşternut Autorul baladelor şi 
peste provincia năpăstuită, spÎ- descins din lumea ba.sme!0:. 
ritele libere se mişeau greu sub a făcut popas tn satul lui 
tentaculele ei. Deasupra. graniţei dat o luminoasă monuJ;j.lj)J.··I 
insă pătrunsese suflul desrobi- tică a satului românesc. 
tor al literaturii proaspete. care el nu venea cu concepţia 
svâcnea in cugetele primitoare lectual chinuit a. lui 
~i fermentul ei le fructifică. E- cu un sistem filosofic sau 
minescu, ca un botez de foc, a~ doctrină socială, menite 
tinsese sufletul cărturărimii ar- că analistul crud d.e 
delene, scriatori de seamă îşi a- pă nu era nici fericitul 
runeau zilnic reţeaua. fermecată ~t coborît din balconul , 
a atâtor opere de artă, grăbită boiel"1eştl în mijlocul unel 
şi sigură se m.odela unitatea li· pentru care distanţa. 
tera-ri, iar Bueu:restil devenise turele, piperniclndu-Ie tn conştiinţa tuturora capitA.'a A d 
cultaril nOh

-'-- I-.~le. a_ va trlnsecă şi rezuman 11 """'''n!I .,.u~L'" ~ nota decorativă, ca vese II! 
găsi 001'e rl."l9Va ea.re d. ridicE! 

:~~; ;; :~i:;~%~~~::~A ;:i~ llljauUUUlilIIIIlHilluiiililliliWiIUIUiUJliHIlIIUlIlIllJlUlIlIu;;t:t:;WUl1ii1lllliilllUUll1I11I11~iuIlIl1ll. ;;;:::. III Il~ dA 
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'O I~area ca statiuni climalerice 
'" luristice a mat multor localităti 

~~ui mem?ri in con- Jlr.elungir.ED Ifrm~nuluipen. 
SI hul superIor bancar lEII d~IIDtaEeD stclU" 

Monitorul Oficial de Marţi I da t 
18 Mai 1941 publică decretul ni de m~ 'lumen I 

~~ Jlntarea unor oficii locale de turism pri~c~r';~ nume§c in Consiliu su- Ca urmare la. ordinul săn circular camente aflate in dePQzlt la lA,," 
l rul Oficia.l" de eri publică rat) , Calacea (jud. Timiş-Toron. perior Bancar. in locul persoanelor No. Sl.85~ din 19!1 privit~r la per- tie 1941. 
SI' o e decizie: taI), Calan (jud. Hunedoara), Fide- al căror mandat a expirat la 6 Mal ceperea diferenţei de cota de 4 la Diferenţa de impozit exceptional 
'k. 1. _ Se declasează. ca sta- liş (jud. Hunedoara.) , Homorod- a. c. următorii: sută la impozitul excepţional, asu- da.torat la aceste stocu.rlse va Plltl~ 
l!l. tice sau turistice urmă- Honterus (jud. Tâmava·Mare), D:. Victor SIăvescu, in calitate de pra vânzărilor de medicamente. in 6 rate ega.le lunare eu ineepare. 
, localităţi, recunoscute ca Jitia (jud. R.-Sărat), Miercurea AI- profesor de monetă, credit şi l1~ică dela. 2 la. sută. Ia 6 la sută, dela 1 Iunie 1941. 

iO~_ O. N. T. in anii trecuţi: bele(jud. Sibiu), Moineşti (jud. Ba- schimb. dela. Academia de Inalte ~sterul de .fmanţe a. prelungit Neplata. unei rate la teJmM~~ 
ist a. Alba), Avrig (jud. Si- cău), Movila Miresii (jud. Brăila), Studii Comerciale şi Industria.le din pana la 1 lume 1941 termenul pen- arătate atrage după sine eUgibl~ 
,) ~ (jud. Prahova), Baciu ~cniţa. (jud. Vâlcea), Poiana-Câm- Bucureşti. tru declararea stocurl1or de ID3di· tatea întregului debit. 

(lI OV), Bicaz(jud. Neamţ), p:na~ (Jud.Prahova), Rodbav (jud. D-I Paul Pornmbea.nu. preşedin- ........ _ ...................... ..... 
. d. Neamţ), Cărarea Lu- Fagaraş), Rupea-Cohalm (jud. Târ- tele Consiliului superior al avocaţi
'ţi Reginei (jud. Sibiu), n~va-Mare). Sărata ~jud. 13ac~u), lor publici, ca reprezentant al Mi. 
(jud, Bre.şov), Comamic Sarata ~ M.onteoru (lud. ,. Buzau), nisterului de Justiţie. 

a~ ova), Corabia (jud. Ro- Strunga (Jud. Roman), Suuna (Jud. D-I L Mitil1neu, ca reprezentant 
~, Darăşti (jud. Vlaşca), Tulcea), Tazlău (jud. Ne;\mţ) , Tin- al ASOciaţiei Băncilor Române. 

Noua lege de organizare Dro
festonală a munc~torilor 

tl "(J·ud. MusceI), Dragosla- ca (jud. Bihor), şi Vaţa de Jos 
( . d H d ) D~l Virgil Petrescu, ca reprezen- U la. Muscel), Fă.1ticeni (jud. JU. une oara. • n comunicat al ministerului muncii ub Ghecet (jud. Tulcea) Gră- ART. m. - Arhiva Oficiilor 10. tant al Asocia.ţiei BăncIlor Române. 

. (jud. Vlaşca), Guşteriţa cale de turism desfiinţate prin pre- D·I Gh. Creţesnu., ca delegat al Ministerul mur..:!ll e3te infor- terr.u.irm în curând noua lege a. 
tt biu), Mărăşti (jud. Putna), ze~t~ ~~cizie, se va.lăs~ in pastr~Te Ministe~ui de FInanţe. mat că în rândurile muncitorilor organizării profesionale a mun. 
1 ţ8 (jud. Dâmboviţa), Prisa- prnnar~lor r~specb~e, ~r bununle D:"l Gngo.re TJ"8;ncu. ca delegat al de diferite categorii, circulă svo_ citorilor, funcţionarilor particu-
I~ ei (jud. Câmpulung), Ră. lor vor mtra In patnmonlul O. N. T. MinisterulUI de Fmanţe. nul că guvernul ar fi luat hotă- lari şi meseriaşilor, dar că acea.. 
~, d Rădăuţi), Râşnov (jud. .... ........ - ... • ... • ....... • • • • • • • • • •• râ~a s~ reînfiinţe~e vechile .or- stă organizare va. fi făcută pe 
bt l, Basca Montană. (jud. Ca- Nu se mal- prim esc d ecaA t ~aruzaţu~: brea:la ale munclto- prinCipiile naţioua.&te şi autori-
al, tu-Lung (jud. Braşov), Se- - ril?r, desfunţate m toamna. anu- tare pe cari este fundamentat 
~ Alba), Suceava (jud. Su- clama"'.-.- serl·se eo lm t:~cut. StatUl Român de astăzi şi nu pa 
Î;: , Tg. Jiu (jud. Gorj), Tg. re t n· Ministerul este, de asemenea, principiile sindicaliste şi interna.-
e'(jud.Bacău), Taziău (jud. tra speculantilor infonnatcămuncitoriiseîntrea. tionaliste ale breslelor aşa cum 
lf. ) şi Turch~ (jud. Braşov). bă cine vor fi cei însărcip.aţ~ cu ~u fost concepute şi au funcţio-
b: .'li. - Se desfiinţează Ofi- Dela un timp Serviciul Con- mai dat de urmă reclamanţUor. conducerea breslelor remfunţa- nat ele până în toamna anului 

1", rlA turism ale localităţi- trolului Preţurilor din Primăria Pentru acest motiv, Primăria te. şi dacă nu cumva cei însăr- treeut - --
~, ponate mai sus, cum şi aie MUllIClPlUlUJ, li. .cv.o.L -ti>...Uo.o f'I-Arl1t!tlAl 1':.p. vede nevoită a nu cinaţi nu vor fi tot cumva cei . 
Il! or staţiuni balneare: numeroase reclamaţiuni telefo- mai primi reclamaţiuni telefoni- lI1sarCma11 nu vuc .Ei l.v l. ..... ""-OMi . In ce priveşte conducerea no-
Ii Valea Tâtei (jud. Dâmbo- nice care în mare parte s'au do- ce in legătură cu combaterea conducători ai fostelor asociaţii UHor orgaruza.pUlll pIU~l .... ~ 

ul . d' ea va fi dată celor mai reptezen!! nI' Boboci (jud. Buzău), Bogda vedit a fi neserioase. spec el. sin lcale muncitoreşti? 
O .~.. în tativi, mai buni, mai destoinici şi 

&. .Tilniş-Torontal). Bughea-Su3 La cercetările ordonate de nce p angere va fi druma- Ministerul muncii comunică mai potriviţi dintre membrii 
Huscel), CâineDi (jud. R.-Să- conducerea Se-"Cl'wm' lll' ci nu sta tă numai in scris la Serviciul pe această cale tuturor celor in-~ .... C nouilor organizaţiuni profesiow 

iţ _ •• • • •• • •• • ••• •• • •• • ••• • •• ontrolului Preturilor din strada teresaţi că' mtr'adevă.r acest de-

*' tllfJlJIJ . Il ei ti ului e Il ~ boul t ~;I;;I~II=~I~;II~I;jmlllllllllllllllmmmllllllllll~~;;;~~II~II~;I;II;m;;~I~I~~IIII:;;lImllllnnlllllllllllllllmlllllnlllnnnrnlUl1I11I 
.. :~~~~~~~~~~:~;g~ ILA CII INI lE IMI A , r llHI A IL II Â M~ 

a daţ dipoziţiuni in legătură du! carbonlc este intrebuintat in alt 
I • rea ~idnlui ~rbonic d~sti- scop de cât pentru 'lmnerallzarea 

eralizirei apel. cu 5 IeI de a pei, să fie semnate de către cum. 
,lui destinati alimt'otăril 10n- părători iar nu de fabricanţi. 

fZ balnear. CII lte d' . " rdIn • 
,. • .... h ..... - mtn. 4-_ lui v e e a lSpoZlţuni ah o ulm 

"WCO ce."ret lS.,.,ru sa- • ră - in 
. ".i oc t· il . 1 •. t CIrcular susmenţ10nat mao vi· 

I!l. .. ro U or soma e nun1S e-
ipi. finanţe a aprobat ca. în viitor goare. --........................... . 

• tia H~. ('I.om,..,~i amiilor si Muncitorilor Români 
din Timişoara 

:~ DE MAR E 
rb~: .- r către 
~,. llt Comercianţii şi !Ion citorii Rom.â.ni din Timişoara 

~. ~ţia meaeriaşilor; co- nizare, Oomitetul ţine dea.se
a. C$(J~ţ~~ §i muncitorilor meni şedinţe săptămânale. 

~, dtn. Tim.,î:joara, intâZ- M eseriaşii, comercianţii şi 
"t~~pun ma .. prielnice Te- muncitorii români con.ştienţi de 
ni problemelor de conso- ceace înseamnă În viaţa unl1.i 

~ ;e a element!:Zui românesc, neam, disciplina şi solidarita
:1:, _fU car~,lu~ta de aproape tea, .mnt cu insistenţă ru')c:i fi 
ix4Uă decentl, Şt-a reluat activi- relua contactul cu seeretaria
r~: ea cherr;.âruf. la munca atât tul asociaţiei, anunţându-şi a
e.: ~bril 8~ c~t şi pe profe- dresa prezentă sau inscriindu-
. Ş $ refugw.ţ, din teritorii- 8e. 

,~~~d~t~ A. Secretariatul este deschis in-
.' OC'Iaţm'aŞi are sediul in Ti- tre orele 16-20 zilnic (delfJ 0-

~; '!ir: 1. li. .Alexandri No. rele.,.--8 8ear~)t În Timi.,oara 
- ul funcţumează secreta- r. V- Alexandn No. 5. 
. pentru lucrările de orga.- OOMITETUL 
~.r,:~~--~~~~ __________ ~~~--. 
f:: JS'l'lTUTo DI CULTURA ITAlJANA IN ROMANIA 
f~ . _ Sezione di Timisoara 

~~, Vineri 16 Mai 1941 la orele 1830 
~ " 

IU avea loc tn sala festivă a Liceului Comercial, 
li; 

~-------CONfERINŢA DLUI ~l\' 

ENZO lORETI 

:. tAscisMO& ltaE~ FUYURisMO 
Jl !hm ilUnUi I/IIAII K1i i illllilhliiiiRillil1H R 111111 Al i III i 1 i Ulii il i 1 i1mnlllUH II i1kllhlililllilillili il Uli II 

Directorul secţiei Timişoara 
~r·~~ __________ ~ .. ~PM~f~.!S~a~VI~O~G:U~AR~NIE~R~I __ -J~~~~~~~~I~~~~~~~~ 

> 

(fir 



•• __________ ••• If.m_7_n.sliull· .. -.... iilrliilllIiUiiiitl.I··iililtW=ilI· ·1···.Sillii •• ··.'.' 'IWI'·iifiiMiI",·.7iftrsii·'5il"i;rili)i~·ii~iii~.(iEiIi't .... ~-in1tii""_WIl·Ili·iWllilWI·i'~iii·llimililtii711l'I'i~iiiniil"iii'l' .3& ••• -lii· .. ' •• ·lmllfli'n.""""'I=ii·Ii·~Iiii.iiii."elili·ilii''iiiM.·W ••••• 

Pag. ~ R C o IT 1, 17 V. 1941. - Ann' A'Vn,~ 

Dumineca si Lun~ se vor 8erb~rl-le de Alnlr~tire romiln" distr;bu; cartele Dentru.. U U • U ~ 
Z~!~!;ş!~~~~:a~;)e!: !~.?'~!~ !.~~~.~ din comunele Remetea 81 fi 
- Ministerul Economiei Nali- rea lor se face pe un formulaT O •. 
onale într'un normativ pent~ n'l tip. Servitorii vor primi carte-

generali ,C:orneliu Drăgălina şi 
Bârzoles«:u in IDi jlo~ul foştilor priol presă. face cunoscut publicu- le separate, cartelele fiind pen

lui", c'a luat deciziune~ introdu- tru maximum 5 persoane. In 
cerii cartelelor pentru zahăr, 

proTenifi din arIDala jugoslaTă 

caFPaYt~l:ie ~~n;o:i ~iib;'a în 
baza lişei de recensământ şi a 
biroului populiţiei, Duminecă 

zilele când se distribue cartele, 
""~"'!I\.4I"',"TH::;c.C "nu "OUT Vl<nae nzmlC 
publicului, mărginindu-se la 
distribuirea lor. 

=-t""'~"W~ ""'" 9L~o;;, PLJU oUJ~ UIU! t.răite alături de fraţii noştri de până)a al mai tînăr, 
general Corneliu Drăgălina, foş- pe'Ote DlUlăore şi de lângă Tisa., d. general Corneliu 
tii prizonied jugoslavi, de origi- vor ramane neperietoare în până la ultimul 
nă română, în număr de 1914 

~ ............................... . triaţi şi eliberaţi din lagărele amintireacompletei înfriţiri ro- fiecăruia străluceau 
genlane. au fost cantonaţi în mâneştt bucurie. 

fi egO Ci uri le normano-romane 
comunele româneşti din jurul TL FESTIV ALURILE CUL- Suntem siguri ci, 
mişorii: Remetea-Mare, Ghiroda, se vor întoarce la 
Bucovăţ şi Moşniţa. TURALE zonierii vor duce o 

Aceas:a s'a făcut pentru ca Au urmat festival urile cultu- cele mai frumoase 
foştii pr,zonieri. înainte de a rale, date pe sceni improvizate cum şi-au petrecut În 
merge la vptrele lor. să poată cu- în aer liber, în curtea primăriei pentru perfectionare~ raportu

riior financiare şi comerciale 
noaşte şi simţi spiritul naţional si a şcoSilpi pl'itng,ro, Q9, Iare ~-a.u VI AŢA n;: 

BUCUREŞTI~ 16. (Sir).' -
D. Clodius) ministrul cornm'ţu
lui ReichuZui a venit del{1. Ber
lin pentru negocieri. 

in afară de negocierile avute 
la ltI€nti:>Lt:7'u., J!iC01wnnet Natw-
nale, a lucrat cu d. rninist1'li de 
Stat. ,Mihai Antonescu, Luni 11 
Maidela 5-7, Marţi dela 12-2 
şi ltliercuri dela lj-1.30 pen
tn' tratarea tuturor chesti.uni-

lor generale privitoare la per
fecţionarea . raporturilor finan
ciare şi. comerciale germano
române. 

MiRrr.?lr'-.- In ,""rIN ~.F d_ ~.;~.~ 

tru Clodiu::} a fost primit de d. 
general Ion Antonescu" Condu
cătorul Statului. 

Negocierile sunt în continu
are. ........•......•.. -.•... -..•. ~.-.~ ... 

Bucw'eşti, 16. (Rador). 
3ubsecretariatul de Stat, al A
provizionării a hotărît bloca
rea până la 15 Iulie cor. Ia dis
poziţia Ministerului Apărării 
Naţionale a 75 Ia sută din can
tităţi1e de seu crud, din abatoa-

rele PIoeşti, Braşov, Carîova, 
Sibiu, Galaţi, Brăila, Constan
ţa, Roman, Târgovişte, R.-Să
rat, Tumu-Măgurele, Giurgiu, 
Bacău. Botoşani, Focşani, Cârn 
pulung, Rădăuţi, Alba-Iulia. 
Timişoara, Arad, Sinaia. ........................ ' ............ .. 

Frânar tamponat· si 
ucis in gara Timisoara 

Eri" intre orele 111-15 d. m. 
i~ gara Domniţa Elena din lo
calitate, s'a întâmplat o gravă 
nenorocire? care a costat viaţa 
unui om. 

ani, de fel din Arad, a fost 
pris şi tamponat între două va
goane. 

Tamponarea a fost atât de 
violentă, încât nefericitul frâ
nar a răma.s m.ort pe loc. 

romanesc. dan preţiosul concurs: dna şi d. 
In comunele sus arătate, fra- Moruzan, dna Tâlvan şi Ion Fâ

ţii Români de pe Valea Tirnocu- răianu . dela Teatrul Naţional, 
lui şi din fostul Banat jugoslav, precum şi dra Lia Hubic şi dnH 
au fost priiţi de populaţie cuo Tudoran şi Avrigeanu dela Ope-
adevărată dragoste frăţească. ra Română. 

SF~R.R.iR.' N 4'}'!flN.4 T li' ~ aurecltr-l~. !'lOeziî patriotice, 
PE..~TRU FOŞTII PRI- s'au cântat doine şi arii naţia
ZO:r--TfERI nale, iar d. Fârăianu a spus un 

Pentru a face viaţa prizonie;' mănunchiu de snoave pline de 
rilor mai uşoară, dar şi pentru haz. Muzica H.eg. 5 Vânători şi-a 
redeştejltarea conştiinţei lor na- indeplinit şi . cu aceasta ocazie 
ţionale, JoL 15 eri., în coml1neJe datoria, cântând arii naţionale 
Remetea şi Ghiroda, s'au orga- soi marşuri patriotice .. 
nizat serbări culturale cu carac
ter naţional, care s'au transfor- Serbările au avut un succes 
mat în adevărate manifestaţii de deplin şi la ele, alături de priza
înfrătire românească. nieri au luat parte toţi locuitorii 

Serbările s'au organizat cu celor două comune. Aceştia. din 
concursul Teatrulai Naiţonal ŞI Urmă a.u avut un prilej unic de a 
al Operei Române Cluj Ia Timi- simţi şi se desfăta cu adevărat 
soara, in prezenţa dIui şi duei romăneşte. . . 
general Corneliu Drăgălin.a. şi T~ţi şi-au ar~tat. dragost:a ŞI 
a dIor: general Emanoil Bârz.e-I romaneasca ospItalItate faţă. de 
tescu, col. Al. Nasf:a, prefectul I fraţii din Timoc şi Torontal, 
judeţului, 001. Dumitriu, loc. col. cari, fac un scurt popas pe waceste 
Bută.neseu, loct. coL Davidescu, meleaguri pentru a se adapa de 
maior Dumitrescu-Jipa, maior simţire românească. • 
Bădi~n~: căp. Simu, căp. Ciu- MANIFESTAm PENTRU 
pau ŞI alţiI. ' 

Populaţia comunelor Remetea D. GEN. DRAGALINA 
şi Ghiroda., a făcut distinşiior In amândouă oomunele, dnpă 
oaspeti o primire cu adevă.rat festivalurile artistice şi culturale 
sărbătorească, cu căIăreti îmhri.- ~ p"";"'o-1<>..-1& 4t. 'l~ p-op...I_y .... 
caţt in port românesc, cu arcuri au manifestat pentru d. general 
de triumf şi străzile pavoazate Comeliu Drăgălina" pe care l-au 
cu tricolorul ro~ânesc şi împo- purtat pe braţe, în triumf. 
dahite cu splendide covoare şi S'au jucat apoi hore şi sârbe 
sooarte naţionale 

Notarii comunelor au urat româneşti, în care s'au prins toţi 
.,bun sosit>t d-Iui gt'neral Cont~. participanţii, dela cel mai bătrân 

In ce priveşte viaţa, 
ea a fost organizată în 
mai chibzuit de d. 
trescu Jipa. ""llUu.I<e,LUI, 

lor o are d. 
amanaOl se pot 
cUm şi-au făcut şi îşi fa: 
amândoi merită să fie 
licitaţî pentru munca 
pus şi depun spre 
ţumirea fraţilor din I 
cului şi fostul Banat 

Suntem convinşi ci 
se!"bări ' 
organiza şi în taberele 
niţa şi Bucovăţ, cari 
fel organizate şi 
tre cei doi vrednici 
tiţi. 

STIRI EX 
MuIll1U11 ... IHlHIIIINlIIUUIIIIIJ 

LONDRA, 16. 
Agenţia Rev.ter T'i"n'tI.m'CI 

Răspunzând unei 
Oamera Oomunelor şi 
dacă primuZ ministru 
se va ,prezenta pentf11 

membrilor Camerei 
ştiri autentice., D. 
declarat: Nu voi face 
cru, dar, alegând prilejui.' 
de interesul publiculuL In timbul manevrelor pe ca

re le făcea un tren de marfă, 
frâna,rul Petru, Demach, de 21 

Organele O. F. R. şi cele poli
ţiene~tî au deschis o anchetă. 

lin DrăI!ă!ina, fl;'riitând că pentru 
populaţia acestor comune, zilele 

: ...................................................... .. • Restaurarea coroaneI 

Il. JPeelain despre REgU
lierlle EU . §ermania 

VICHY~ 16. (Rador.) - Joi 
::a orele 18.15, in cadrul lUlei emi
siuni speciale a posturilor de ra
dio franceze, mareşalul Petain a. 
rostit următorul mesaj: "Fran
cezi. ati a·flat că amiralul Darlan 
a aVllt o întrevedere cu d. Hitler, 
in Germania. 

Eu a:prohasem in principiu 
ItCeasta întâlnire. 

aceasta nonă întrevedere ne 
dă. putinţa. să facem hmlină în 
ca.~ ,iitQrului ~ 'Să oontint1ăm 

L'ODvorbiriJe începute cu guver. onoarei şi ale interesului naţio-
nul gel"Dl8.D. uaL . 

Astăzi, nu mai poate fi vorba Dacă printro strâDBă discipIi~ 
- pentru opinia publică de mul· Dă a spiritului public, vom şti să 
te ori neliniştiti. pentru că. este ducem la bun sfârşit negocierile 
riu informată - să socot~ască in curs, atunci Framţ.a va putea 
şMlSele noastre, să. măsoare ris- să-şi Înfrângă propria ei infrân
eu riie noastre, să judece faptele gere şi să-şi păstreze mai depar~ 
noastre.· \. te, in lume, ran~ său de Dntere 

A",~~ ... I nu· mat poat;e It vort>a J europeana ŞI ooloniali. 
pentru fw~anoe"li, d.~t că vo~ ~. Iată, ~t .ceeaceăm a,vut să vă 
merg fară şov81ală pe căile spun astăZI. . 

Ti '.,Mun--" rr; ... i., ...... _ ""('""'ftfia. __ ... ~ .. 

Zvonlmirov, ce reprezintă 
veranitatea, ~tatului 

ZAGREB,16.(Rador.) - 00-
respondentul agenţiei uStefa.ni" 
transmite: 

Printr' o lege apimti în Moni! 
tornI Oficial s'a. proclamat, Joi. 

restaurarea coroanei 
Zvonimirov, care va. 
suveranitatea statUJui 
OOnt, al ~ţiei. 

120.000 chinezi 
. TOKIO. 16. (Rrxilor). -. 00-

responat(ntut agenţiei ştefani 
anunţă: 

Operatiile militare in curs 
au dus ia încercuirea a 120.000 

chinezi in provinci,a 
Doi comandanţi de 

de arnultăau fost 
cinci comandanţi de 
mOTîli" răniţi sau _~.,.tllT!l'1to.1! 


	Ecoul_bw_304
	Ecoul_bw_305
	Ecoul_bw_306
	Ecoul_bw_307
	Ecoul_bw_308
	Ecoul_bw_309

