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ŞI PROPRIETAR: ~ 

1. Sle'ănes~u o vitftgl soartă CII patima ei. 

.-
..... '''-... ,t-- ŞI ADlIONm'X'DA..~", 

Em. Ungureanu, colţ eu 
de Savoya, Timişoara --

p.' ... 6n_l" .. nlmi si noien.e. 
In vmmuri pitice, iubirii de fraţi 

Ziditu-i-a, graniţiviclene •• • 
A pus miezuine şi staviPa pus 
nu.p:.....tu.~ 6 ...... i-Ahl'n dană, 

Când DoDmul stăpân pe pământ şi pe oor 

re voi v'a dat munţilor~ nouă t 

OCTAVIAN GOGA 
Apare· la 

imI vară Iris Iă ... 
aCeasta care se 

eVt!;I~I.t:pj,<l.\.", care e mereu în
eare Îsi revarsă ama

picurii de' ploaie, e opri· 
atât de tristă. 

plânsul ei e aşa. de des, 
pi ~~~Aa â TnQ~ 

~us din cerul pllimburiu, 
soarele, mai mult ca c 

ironică. Îsi anmd razele 
apoi mânios sa fug~ ; 
de azur să se invoI· 

norii să. se strângi am.e
şi lacrimile cerului :oi. 

ca. din nesecate izvoare. 
în fiecare zi şi stropii 

veniti de sus lla,t l~ geam, 
~ 111 ,",QILU~.I-.u, ...,. :11"91113-4;01 

Firul gândului 
astfel tristeţea sub o

neîndurati a. stihiilor. 
amintirii l:ie duce îna

alte primă.veti mai .se
. frumoase, spre &ee~ 
msorita din locurile, 
chiar când e frumos, 

lU~""""","""t şi trist, pen
soarele nu mai luee

~tIl4!~ltrtl Mi ,.~ma.aL 
lIliţa. satului copii. nu mai 

în jocuri vesele. Flăcăii 
mai intorc seara cântând 

sale şi e supărat numai atunci 
când nu poate munci. Nec8.tZUrile 
sale deşi ar trebui să fie ale tu~ 
turor, fiindcă ele sunt totdeauna 
în legătură cu pământul, care pe 
toţi ne hrăneşte, - totuşi numai 
p.l lp lntplpQ'p, nllm~i X"'" .. 1 11 ~.f\" 

El ştie să rabde să sufere s;;' 
aştepte. Mântuirea pentru el'nu
mai de sus poate veni. De aceia 
supararea lui e calrnă e tăcută . ~ , 
- Ş1 cu atât mai dureroasă. 

Caprlci:ile timpului care nu-I 
lasă si muncească, l~ interpre
teazi ca o pedeapsă trimisă de 
sus. Şi de aceia privirea lui ru
gătoare se îndreaptă spre cer, 
Aa .d:i," qn-~l;i~-&. ~~~it d-o p~a." 

mila Domnului si coboare asu
pra sa. 

Şi atu.nei, când poate eşi la 
câmp, apasa vânjos pe coarnele 
plugului, frămantă glia. cu nă
dejdi noui şi mun-ceşte cu voe 
bună, fmei segândească, Că 
rodul oboselii lui e mai mult al 
altora, decât· al său. 

• 
Şi la oraş primăvara a:ooa.sta· 

e tristă, seamănă mai mult a 
toamnă. Dar tristeţa. ei este de 
alt ordin. Poate cucoanele sunt 
supărate că. nu-şi pot etala toa-câmp. 

• letele, fiindcă. primăvara e ano
aceasta e tristă., timpul concursurilor de .elegan

menţinâ.ndu-se ţă. Proectele pentru noul sezon 
IWI.w"J~t: agricole stagnează. balnear sunt zădărnicite de tim

rele de pretutindeni: pul ce continuă si fie Detavo-
'''''·IL.1e'tP:Lp Alba, Hunedoara şi rabil.· . 

sunt inundaţii cauzate de Cafenelele. Sălile de specta-
Mureşului cole, şi localurile de orice fel, 

locuri mănoase, a. eă- sunt tixite de oameni cari nu 
.YI'\R:.\Jll.re inverzite prevesteau simt greul grijei de azi şi nu se 

O recoltă bogată, acum gând€Sc ce va aduce ziua de 
acoperite cu apă. mâi:,-e. ~Sunt pr:a pupru ~cei Ce 

din cauza timpului, inti!n... ~partăşesc. ~<!urile ţă.ra.nu
. de pământ au răma/'! IU1, c;.are e .silit sa ~a cu bra.-

pa:maIlltate. Porumbul, ca~ r·, }le ~ruc~ate, P?~l?-d a. .jal~. 
să fie demult răsărit ş~ J~e~ bine hraruţi, can din 

săpat de odată, tn multe ~z:.a de ~cum e celor mulţi, 
n'a fost semănat. ştiu ~ traga fol~a.se, - nu cu· 

priveşte din tindă, noscJăr~ul, deca.t din. f~ga tre
pragul casei sale desnă- n~w, din goana DlaŞlllil, sau 
Caută sus spre cer sem- .elin trecutele . campanii e1ecte>: 

vremii, pe cari nwna.i el le r~e. ~- ~u Slmt amarul acesteI 
numai el le ştie Pri- pnmaven. , 

cum plugul ~ginit M~ e t~~ p~~ara. fii~ 
pe rotile şi e necăjit . M~ e t~ })r~aV~ra,Jl# 
silită grevă a braţe- lndc~ e. ~ dintâ.i pnmava.ra a 

:w;.:!lln~'''''n;~~,~_ El nu e ca. mun- desparp:u n~!re. ~' 
nu cunoaşte Dar sa. ~~ Ultim, ~a : .. 

rătă.cite, cari îl în- v - ~rlC1ţi sunt cel ce sufera, 
se supe.re pe muncă. ca aceJ.,a ee vor bucura .•• 

1:o"·UiLrRTI1l' nu ştie de drepturile Tila Lucaeia 

ereI) 
etmania 

5 ărbiiretlttO 
onomasticei M.S.Reginei 

Mame Elena 
BUCUREŞTl~ 22 (SIR). -

Eri, pe p T .. .toul curţii Regimen
tului 21 In/anterie din Capita
lă, lI'a sărbătorit cu deosebit 
fast şi într'un spirit de înaltă 
ţinută ostii§ească: Onomastica 
M .. ~ ... .n<fl's--lt~~:' M""",,~~ B'l91~. 

Platoul j1'l,(,mo8 impodobit cu 
culorile N aţionaZe~ oferea un 
~'Pect de zile mari. 

Trupa întreagă era înşiruită 
pe lături~ într'o a§teptare 80-

Zen·mă în soarele generos de 
primăvară~ învăluind în aceia~i 
caldă lumină comandanţii şi 
soldaţii, strânşi camaradereşte 
alături, ca se intoneze ura
rea Şl ruga tor~ pentru sanată--
tea şi fericirea Reginei Mame 
Elena. 
După ce comandanţii compa· 

niilor, rele":ă oamenilor însem
nătatea zilei.· slujba religi0a.8ă 
a fost oficiată" iar (;oruZ rt;gi
mentului a dat răspunsurile. ~. 
. După cuvântarea ocazională 
rostită de d. Ionescu, coman--
dantul regimenttilui, a urma,t I 
() frumoastJ. şeztJ.roare •. ................ 

JlIlIlIIlIHllnmn", RIIt"'IIIMI"IItIlIl\lm"III1t1I1"ltmnllnIllIlIlIlIlIHIIIIIHUIlIIlI"l"~IUUlnIIIIUIlIIIIUHUIllItII = ~ a ,. . :!i 

I Defa ho.i, ~ei efi. ei I 
~ ~ 
~ Floricică, foi de ma.c, ~ 
~ Aş 'Torbi; trebui să tac •• ~ ~ 

Scri'te--aş Doo.inne. slovă ra.ri,' 
~ - FiriooJ., de gâ,nd şi pară, - ~ = = § Să. te dud unde ştiu ~u, ii 
== Cetbrltă'n blestem irreu. !! 
~ Pe la colturi. şa~te cnrei, ~ 
~ Dor valab, să mi-l tot ducL !! 

i Pa.jură. cu ~i'Sn'n cioo. I 
~ Ard toţi' munţii ca de foc ; ~ 
5 Sa.tele - opincii. du:ri -., ;,o; 
== Joacă hora'n Mtătură ; . !ii 
ii Sar slkurile În lemn. i 
~ = ~ Camea--i nUll11'oi din indemn, ii 
~ Inimile-s doar 'scint.ei ~ 
_ Jl.rlIa nni. nSiml la, pi := 
~ Pfân~ în noante tnnnele I 
;: Că.-~i Ttlerdură urmele, s: 
i c~ in za~ vi...coJe. . ~ 
§ Dflhnl.l'!u de secoll:,". !! 
~_ GP:TI'I. amar. pă.duri1~ ~ 
s Că J~-s sâlO~e, mnn~. ~ 

! - {;,~ Cll-C;~ej;i;··'- - - - - ~ 
~ Pe toMe ea.stelele... , .. - ,-.~.' . I 
~ Ploriea Ciura.Ştefănescu. § 
E ~ 
iil'K"UIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIUlIJIIIIIIIIIIHlllllllllllltlIIIU"IIIUIlIIIUIIIlIIIIIIHIlIIIUIUIItIIlIIIIIHHIIII1Hllllmmililll'lf 

Convoiurile americane Obliga pe 
Japonia sa intre in' razboiu 
alături de aliati 

Conversatiile drD~omati(e dela Tokio si amânarea 
pentru 27 Mai a discursului presedin-
telui Roosevell ' 

TOKIO. 22. (Rador.) - Cores
pondentul agenţiei .. Bavss", oficios 
transmite: 

Cercurile bine informate cred a 
şti că conversaţia dintre d-nli Mat-

gind Japonia.· să meargi in rizboi 
alături de a.liap. 

Se pa-re că in lumina aoostei si
tuaţii a decurs conversaţia intre 
d-nii Matsuoka. şi Grew. 

Nu este exclus ca amânarea pen-

tru ziua de Z'J Mal a. discunulul pt'l 

care preşedintele RooseveJt unna' 
să-I ţină la 14 Mal să fi avut vreo 
oareca.re legătură CU a\'ertismen
t.ele date de guvernul ja.~Der;. 

8uoka ministrul afacerilor streÎDe 
al Japoniei şi d. Grew. ambasadol'1l- •••••••.••• • ~_ •• • • •• _ •. ~ .• _ •.• ..:..~ ..... ~ 

;l~~~~.~~;':;:~;; I Chelluelile sunlimeolore 
::~::;:~ ~~::,In :.~:::; I . ~Ie slalulul- bulo~·r 
de razboi expediat de Statele Unite U U 
spre Marea Britanie. . :., 

Se pare că d. Ott, ambasadorul 
Reichnlui la Tokio atrăsese mai 

inainte atenţia guvernului japonez 
asupra Incidentelor cari mai mult 
ea sigur le-ar provoca intrarea in 

, . 

SOFIA, 22. (Rador.) - Co- a ţări-i, care a impus între altele 
1 Ci\fJ1vr~Ţ"'u,; ~cm·.fk7' ,pWD.'· "ovl.:~~""""'''''''' ... ·" ...... 6..,;. 

transmite: La aceasta se atZaugă che:" 
In cursul desbcderilor din tuelile prilejuite de admtni8tra~ 

rea nouilor provincii. 
",elaţ;ilor din'te 
şi S'atele"Un.ile 

Stat 1 U
'te l( ch vigoare a acestui sistem. Din intâl-

C:SIIINGTON, 22 . (Rador) • 
l "r:SPffltdentuI "Havas--O. 

ransmite: 

__ .i. __ ţi' w. cii 1 .g • d la mrea m ~~e amencane, su.,.. e or DJ s~ eme pe:re-l . . . tre __ ~_I • i" 

Sobrania~ asupra bu.getului 
extraordinar de 3.300jJOO.OOO 
leva pe exerciţiul anului 1,940-
1941, ministrul de fininţe CI de
clarat căJ cheltu~lil6 i'Supli-

Ministrul de Finanţe s'a ros
tit cu hotărîre .. contra i11!laţicîj , 

sporirii impOtZitelor şi irnpl1i. 
muturilor în străinătate. 

. de Stat anun
gll\'el1lu) german a oorut 

pre-=ouWWl 1 sai p OmalJleI e .• 
Pa.ris, deoarece regiunea Parisu. mannecle gennane. poa.te să se des-
lui, este ~nsiderată ca făcând li Tănţue război. intră in &plicareast
parte din aona de o:perap,J. fel an. 8 dln }!aCtul ~ obJi. 

mentar'e ale Statului, au rezu,l· 
t.a.t. diA aituaI'ÎO ~traot'dioor4 

Er a preconizat s{l se f(L~ 
apel la micila economii din 
I.ar~ . 
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~' = 
I ~ 
l' ~itl~ tto.cită I 
I § 
~ lJ. ziar diB pui pw18 ... PJ'Oblemă. ~ 
:ii Pputro ~ititorii.-i; ve-ŞllÎea. dilemă.: ~ 
:: "eare este ,'iata c--are aţi dori ~_-
~ S'o tritjţi. - ~ eare n·o vreti a trii"? ••. 
i i le Celor ce-ol' răspunde mai precis, se spune ~ = Crun ci. sunt şi pl'f'mîi. pltL .. o mf'npune _ • __ _=_ 

~ :"Ia mi-e ba iDteDţii ca să complotez, 
i Vu Iă~I)UD"'u·mi simplu premiul să. 'ncasez - i 
== ,- oi răspunde totuşi, de7...interesat, § 
.~ Firi pi~ de uri. rară vreun substrat. :_~ 
i~: Ca~ erte Tiata C",e-o doresc acum: 
:la' .-ls dori. de pildă. să nu dorm pe drnm - ~ 
== S:am $i ~ pa:mlfl ta amţi gomoşi. 3E I l'ilă., linl1J7:ină. ('IIJlt'e şi coc-Oşi; ~ 

Dacă am pretl"n~îi cum de epopee, i I E ci.-î scumpi. l'3J!ia cea galillaooe! • •• ~ 
:: Când din CN' se "ursă ploaia de mbine ::i 
; Şi pe "Corso".j ploaia. mândrelor felim', - ~ 
~ Le-au stropit ciorapii marele potop? ~_ 
g Ah! aş vrea atuncea să fin doa.r .•• un strop! = 
~ L'um. din ee-1Llll pe snflet, eu nu fac o taină,== ~=_== 
!ii .4t11 mai ,'rea acuma ca să. am O haină - = I ~~ JlUl.Î vreau să umblu pururi ,jeyPE'Ut, 
~ !O\ă mă latre câinii şi orice pârlitt 
'!! ~ 

I ~:~:;:~::~J~~aştra!: ::: !~U..= -_.~ __ ::::_:--'_:=:=~~_ :: ('a să scap de grija zilelor de mâine., ~ 
Si ,(ş vrea cinci cartele pentru unt şi pâinf', 
~ 

=::::==- PlllS la loterie nremiul oolosal ••• 
N'u·i aşa, eoni!ă, că. nu 81I1lt banal'! .•• 

;'!:::::_:,-'1 Dar Reurl: viile partea. ipocrită:- - ---" 
== Via,ţ.a .. ailalti .. , ce n'o vrem trăită: 

__ ~==_ N'a.ş dori s'am Roacră rea şi bătăuşă. 
Ca.re să m'aştepte noaptea dnpă uşă -

- N'aş dori ea soaţ.a...nd rea ţii bela-lie '~ 
E Să imi ceari. ziinie eAte-o pălărie! 
:~ N'aş dori prieteni seei, eu suflet gol, 
'~ Oare mă tapează zilnic eu an pol. _ .• 

~ --........-_-----
iCi 
,5 
,~ i= ,= 

Ci răspuns-am bine. ştie Dumnezeu -
Dar, cam asfa-i viaţa care o vreau l'a ••• i 

!: GA'VROCHE 
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La • cinema "APOLLOII 

Noui membri ÎD Consiliul 
Fundatiilor Regale 

Se confirmă ca membrii în 
-----~..,~~_ .. .",.~~".~~~~~"....... ~_rv ... ~. ~ 

Regale următoarele persoane: 
D. profesor D. Oaraco8tea. 

directorul general al Uniunii 
Fundaţiilor Culturale Regale şi 
director al Fundaţiei Regale 
pentru. Literatură fi Artă, În 
locul a.lui Al. Rossetti. 

D. prof. Al. Tzigara-8amur
ca.<J, director al Fundaţiei Re
gele OaroZ 1_ 

D. prof. P. Bogdan, director 
al Fundaţiei Regele Ferdinand 
1. 

D. George Georgescu, direc
tor tU filarmoniceî. 

D. Ootavian Neamţu, direc· 
tor·delegat al Fundaţiei Regele 
Mihai 1, până la numirea titu· 
Zarului. 

D. prof. Ion Petrouici) ca de-

legat al Academiei Române pen 
", AN a::;;IVVJ'~ ~ .... ~.w"w,w. 

D. proJ. D. Gusti, ca delegat Capitol: "Paur le MPl'ji·_-

al Academiei Române pentru S v 

Becţia Istorică. ThaHa.: " tănca de 

D. prof. 1. Simioneacu, ca de-/ ~!Ollo: "CâştigătOl'U1 
legat al Academiei Române ulm • 

pentru Secţia Ştiinţifică. (lorso: .. Viaţa la. ras~lin~ 

Transferuri de bani în România şi 
Berlin. - O ordona.n.ţă. a. mi· lunar 70 mărci, U"T"-J'.,r 

nisterului economiei germane coli 60 mărci. .LI1.J~;~l.-t:Inl!l .• __ 

publică de curând, reglemen
tează transferul economisiriior 
lucrătorilor industriali şi agri
coli români. In sensul acestei 
ordonanţe, lucrătorii români până. acum. In viitor 
vor putea să transfere econO-j industriali din Ungaria 
misirile lor rezultate din lefuri tea transfera familiilor' 
în România. dela. 1 Aprilie 1941 cursul unei luni. din 
şi anume, lucrătorii industriali 60 mărci. iar cei . 

................................................. ~ ..................... ~~ .............. 'elI 

MICA PUBLICITA 
Apare in fiecare zi. Minimum 10 cuvint.
Anonţurlle în schimb, preţul d~lblUt iar: cele ~u clişel! tarif spe. 
eial. Orice anunţ cerut să. apara in altă rubncă deca.t cea. res-

pectivă, se taxeazii. dublu.. 
Anunturile pentru rubricile "CEJU-:RI D~ ,~ER\'IC~" (Mena 
je.re) nn se pot publica cu adresa.. exactă Ci - D1JDlal adresate 

Post Restante sau la. Ziar. 

DE V ~-ZARE cu preţ . 
cupeu deschis şi un altu:. 

V AND sau dau .in parte 
jugăre porumb, 2 jugăn . 

, şi cea. 7 jugăre diferite 
tun, aproap~ de '.l'l.l:DlŞoa::f 

l
DE VAN ZARE la linia 

culă tramvai No. 1 ,i 2 !!fII-------------------------- raport cu intrare din i AGENTURA GENERALA DE COMERŢ ŞI BIROU DE compusă din: 2X3 
COPIAT ACTE: dep.; 5X2 camere şi de~ 

... camere şi dependinţe, 
,,B UNA VE S ~ IB ~ .'U re. apă şi canal în curte. 

Timişoara. D, str. S August Nr.25 (VlS-a.-VlS .?eP-~..,~~ • DE VANZABE 54 jugăre 
.ffijlocim în('heie.ru înţelegerUor de vâ.nUlre--cumpa.rare Ş1 do ..Jlclliriere în comuna Herneacova. 

• imobilelor. in condiţiuni foarte a~·~JJtajoase. DE V ANZARE în cartier 

ANUNTURILE 
IIl1iillllll ,,0 ACI A 

AGENTURII 
t~ ELI X" IIIIIIUIIII 

.-L.~UNŢ. In conformitate cu măsu-DE mCHlRIA7 cameră mobilatil 
rile luate de autorităţi am făcut cu baie în Piaţa. Traian. 

noui aproape de 
nouă, compusă din 3 
cătăl'ie, bae, cameră de . 

,2 săli, verandă închisă, 

,subsol, pivniţă şi Bl-"U''''''W 
chet. teracota, instalalii ~~~~re la ~a.mera d~ Comerţ 10.- BEDAV ieftin local de băcănie, dia, telefon, automat 

---. cer~d ca firma mea. ~ pentru mărfuri mixte, c~ licenţă. poartă. Se poate 
poa.~ .în vntor emblema .. ~ac~~ şi tutungerie, la loc bun., după masă, dela orele 
Felix m .10:- de ,,Buna.Vestire . SCIHMB casă elin Oradea cu fond V.ALVD. SAU SCHDm 
M. DonoVlCl. d .. ..t in T' . f 

~ e com_ r llI1lŞ0ara, - pre e-; din Oradea, Str ..... J.G ...... ""' •• 

CIDIP~ w2-3 jug. pam~nt cu su- rabi! articole technice. depozit de 1 camere, bucătărie, C&llaerill ..... 
ma ~~a la 300.000 IeI, aproape lemne sau cherestea. j ;apă., canal, faianţă, etl 

de TlJIIlŞoara. AREl.'VDEZ fermă 14 jugere pă-l pământ in Timişoara. 
CUlUP~ in Josef~, Elisabetin: mint 1nsămânţat, la 3~ Km. ~CASA. DE VÂNZARE in 

Fabnc sau Colon~ Şt:a~d _ casa dela tramvai, cu grajd pt. 50- 1 ziaş, 1 X 3 camere, 
cu 1-2 ~ere fl graclina cu 100 capete de vite şi locuinţă, cu 1 meră de alimente cu 2 
220.000 leI. 75.000 lei arendă anual impăr.· tuate în pareul băi10r în 

V AND loc de casă in Bulv. Dl'. ţ1i.nd recolta msemânţată. pitoresc loc. Grădina 
Vich. Babe, Lei 200,000_ :"iCIUMB cu casă sau pănlânt în ţine .case~~ toati 

CAUT local. 2 camere şi anii~: Timişoara casele din. Oradea. ponu roditon. 
pentru cabinet dentar, partel Piaţa Creangă, Lei BOO.OOO. Str. DE V ANZARE LOOURI DE 
Cartierul Fabrici. Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu şi vile cu autorizaţia de 

V AND in centru Fratelia la tram., Maiorescu 800.000 Lei şi CUa din ţie in Băile Buziaş, întrt 
vai casă solidă din 210cuinţâ a! Cluj, Str. Mocioni, in' valoare RelPn-& Maria.i PaTeu!: 
câte o cameră. bucătăl'ie şi speis i 2,500.000 Lei. Feroginoase. PreţUl dek 
(teracotă, electrică) preţ 150.0UO V ÂND SAU ARENDEZ In Băile 70.000 lei, putâ.ndu-ge 
lei. ..:. I Buziaş, lâ.ngă parc, 'resta~t şi rate. 

V AND in total sau ca.ntită~i dife-! cârciumă cu sala de mese I}i gră- PREDAU la 100 de centru 
rite 300 vag~ane lemne de foc I dină cu tot inventarul coloniale şi delicatese cu 
f 1 L d . t b! '. de tutungerie şi tot 
T~g·· ca. esplca e, a vagonVAND 72 jug. pământ la Calea V.,.TD 'm cl'r" II lot de 
lllllşoara. ŞI' 1 4 Km d ,.,. . .. ,,-n .... 
- . ~ - '. agu UI, a • e .lmlşoara, t' t ţ" It lot 

"AND 220 Jug. pamallt 1ll hOUl.rul cu 70.000 lei per jug. Sst~' patraţ~ ŞI un Il 
Urseni-Giroc, cu 45.000 per jUg, , _ . J. pa ra 1. • 

DE INCHmar un local de tutun •. El.DAU: loca~ d~ prvă.valie la. ,loc Pentru toate anWlţurile . 
. fă ă . ta central, cu Vltnna mare, admira- eate in acest cadrn, a gene, r Inven r. b'l t b d ~ de tim 

• . 1 pen, ru o ega a ente sau sa. _ peutnt 
INC~I~~ m Piata. TraIan tocal alt comerţ. necesare _ numai la 

de pravalie.' DE VANZARE la 5 Km. de vama ",BUNA VESTIRE", 
DE V ANZARE a.uto-sport "Chrys. Buzia., 2 jugăre pămlint, insă- gust, Nr. 2;') (\'Î!'-a.,is 

ler", 6 cilindri. mânţat cu trifoi. ta Coronini"). 

V AND cărucior de copii "Sporf', 
In bună stare, ieftin. A se adresa: !D.enuUIi bine gătite în str. Mercy apropierea Timişorii, un 

BUCATĂRIE CURATA, serveşte I SE CAUTA pentru o 

Str. Ungureanu 13, apar!. 9. No. 7. etaj I, pe 'P~a din curte. conducător de tractor. 
sedă şi carnet de şofer. 

PROFESO.4.BAt dau lecţii de pian CAUT CAMERA. ELEGA..vr MO- adresa Piaţa Asăneşti 4, 
,i meditaţii - pentru CUl'8uI:in~ I BILATA eu baie şl1ntra.m sepa- CUMr li: DO v - -t ... s,' 
f . . '.. l1D casa sana 0_ 
enor -la once maten~. p,- "T1-. Mtl'L ln 1"""T'tr'l!. r~!'Itru două. i'e~·. mere, bae, apaduct, ofer 

""-nj n:~::::::::. L.~_.·: .. ... ,1. .' " . l' 10' r-w ... -., ... __ • __ .;':'._ ~ )_.1; Zl8!'U Ul. _ 
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___ - ea de preţuri maximale 
la vânzările de . vite 
rea impozitului de 4 la sUtă la magazinele de detaliu 
finanţelor in vederea măr redus de boniere dovedeşte tragerea impozitului pe bază de 

unui. preţ unitar la - spune ministrul - că aceştia apreciere. In acest sens se va 
~iă1'.OOde vite, la care urmear sunt evazionişti la legea impozi- respecta dispoziţiunile date prin 

se aplice impozitul excep- tului excepţional 4%. Pentru cei ordinul circular nr. 1 din 1941 . 
. de 4~o a. h~tărît_ ea admi- doyediţi că şi-au făcut ~ a:ea- Dea.ceea la co:r;trolul ce orga-

fmanClare sa convoa- sta· sustragere o metoda li· se nele fIscale fac mtreprinderilor 
oonf'erilllţa la care să par- vor încheia acte de contravenţie comerciale vor căuta să stabi

lâng! aclm:inistratori pe baza principiilor stabilite în lească şi numărul carnetelor de 
looogt2.1:are şi: plăţi din fie- art. 52 din legea impozitului ex- bonuri sau note de plată ce au 

Prefectul judeţului cepţional4%, stabilindu-se scs- vizat şi consumat. 
al oraşului. 

eonferinţă. se vor :-.................... • • • ••••••••• 
preţurile de vânzare pen

categoriile de vite (boi, 
porci, oi, etc.) adică pre
mini:lMle cu ~re se vând 

în judeţ. 
astfel staJbilite vor fi 

într'un tablou care se va 
.. organelor în subordine 
.or vor a.fişa în abatoare, târ-

etc.. precum şi la priroă
-·".,,,,·nl!11e şi rurale şi publicate 

locală. 
vâ.nzărilor de vite cu 
excepţional 4% se va 

în viitor conform preţuri
stabilite în aceste tablouri. 

:f:lind msă socoti te pre
minimale rezultă că dacă 

unei vite se face la un 
mare d€(!ât .cel prevă

tablou, impozitul excep-
4% se va. calcula la acea

sumă. 

CONTROLUL MAGAZI-

a mai dispus ca or-
de control să veI1i1ice cu 

atenţiune aplicarea 
~~lIlozit\llui excepţional 4 % la 

F!iii.~1.";;It: de detaliu. S'a con
eă foarte mulţi detailişti 

de timp destul de ma-
folosit numai 1-2 carnete 

Deoarece comercianţii, 
excepţia celor dela sate sau 
impuşi până la clasa V-a 

, sunt obligaţi a emite 
de plată şi pentru vâ:nză

sub 5 lei cât şi pentru arti
scutite, folosirea unui nu-

Sculirea temporară de impozite 
. a unor· decorati ' 

Ministerul de finanţe, aduce la 
cunoştinţa tuturor proprietari
lor de imobileclădite de deco
raţi cu ordinele : 

"Steaua sau Coroana Româ
niei cu spadă ş~ panglică de vir
tute militară în grad de coman
dor, ofiţer şi cavaler; Virtutea 
militară de războiu. Bărbătie si 
credinţă cu spadă cI. 1, n şi ni. 
că legea, publicată în Monitorul 
Oficial No. 87 din 14 Aprilie 
1937. prin care li s'a acordat o 

scutire temporară de impozite pl;' 
5 ani, se menţine În continuare 
şi deci nu 11 fost abrogată prin 
legea contribuţiunilor directt> 
din 1 Aprilie 1941. 

De scutirea de mai sus benefi
ciază imobilele decoraţilor, con~ 
tmite şi devenite locuibile în in
tervalul 16 Iulie 1934-14 Apri
lie 1937 precum şi imobilele con
struite dup! data de 14 Aprilie 
1937. ................................. ..-. ..... 

Constituirea comisiei de judecată 
'.,. H Centrului naUonal ae romântzare 

Monitorul Oficial de Marţi 20 
Mai 1941, publică decizia Preşe
dinţiei Consiliului de miniştri 
prin care se constitue comisia 
centrală de judecată din secţiu
nea jurisdicţionali de pe lângfL 
Centrul naţional de româIrizare, 
în compunerea următoare ; .. 

Preşedinte, d. Const. Macri, 
preşedinte la Inalta Curte de Ca
saie; membri, dnii: Mircea Po&
sa, Nicolae Dobrotescu,' Ştefan 
Mrhăileanu, Nicolae Ciurea, Ion 
Floareş, Vasile Rădulescu, Ale
xandru Stârcea, Ioan Nicolau. 
Dimitrie Apostolide, Constantin 

Pisău, Mihail Trandafirescu, Gh. 
Pavelescu; Regulus Vălenescu şi 
Leonida Popescu, toţi consilieri 
la Inalta Curte de Casa ţie. 

Se deleagă ca secretari ai Co
misiei centrale de judecată 
domnii: Ştefan Teodorescu, Mi
hail Ţincu, Ion Bejenaru şi Nic. 
Ghimpa, aoţi consilieri la Curtea 
de Apel Bucureşti. 

Comisia centrală de judecată 
va hotări numărul complectelor 
de judecată şi va desemna mem
brii complectelor prin tragere la 
sorţi. 
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1. N·E MAC· O· R S O 
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LIL DAGOVER WILLY. FRITsciI MARIA V. TASNADY 

i aţ'a la 
un imn dedicat· dragostei de mamă. 

Jurnal 503 : SCENE DIN 'RAZBOIUL IN BALCANI ' 

Pag, 3 

IP> I~ lE II) lEA IL 

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 . 

~r:' 

Asociolia MeseriosUnr. ComerCiuntiior 
Si fdunctorUor Ramâni din r,misoara 

Elementul etnic romane&: 
uin '!'ransiivama ~l .B ... nat -
prin conducatoriI ~ai cOIh)iT.ienţi 
- s'a manîJ:estat viguros· şi J!I:! 
terE'n economic, lnca sub IO~ta 
.i:>tăpânire vitrega. 

Dacăindivizl singuratici, din 
neamul romanesc, au ajuns să 
uimească o lume, atât în dome
niul comerţului, cât şi al mese
riilor, apoi prin Reuniunile de 
Comercianţi, de Meseriaşi şi de 
Muncitori Români, au· făcut 
servicii nepreţuite acestui ne
am. 

mâni din Timişoara. - Un me
rit covârşitor la îndrumarea. 
că tre comerţ şi meserii al ele
mentului românesc dir. Banat 
şi Timişoara la· 'Solidarizarea. 
profesion:Lştilor români intr':o 
organizaţie profesională, îi re
vine fără îndoială marelui căr
turar român, advocatul Dr. E-
manuil Ungureanu. . 

Vechimea reuniunilor de pro
fesionişti români din Transil
vania, stabilită din acte scrise, 
- este de 115 ani, deci o tradi
ţie tot atât de veche pe tărâ
mul romanizării vieţei econo
mice. 
Mişcarea Reun( nistă din 

Transilvania, a luat un avânt 
mai puternic Începând din anul 
1934, când s'a construit Cen· 
trala Reuniunilor şi de când a 
arărut organul de publicitate al 
acestuia numit "Tribuna Noa
stră" la Cluj. , 

Una dintre membrele funda
toare ale Centralei Reuniuni
lor este şi Asociaţia. Meseria
şi1or, Comerdanţilor şi Munci
torilor Români, din Timişoara 
1. Rtr. V. Alexandrii No. 5. 

Elementul etnic românesc 
din viaţa economică a oraşului' 
TimisoRra a văzut. că neorga
nl~at şi, fără activitate solida
T'ă. cOD"'tientă si unitară, nu 
T)()::d~,e tine n~s cu elemente si
..,...;t~.,.p' ~,lf~ alt.0l' neamur:. -
A.~p', ... '", ~;"nl'( ISl. ....o,.,!:tHtuirea 
" .. n .... ;~~;"~ '.!f".,.",,.i~,,,;lm·. ro,.,..,,,,,.
";j.,n+:1,,r Rt M"n(',t"ril01' 'Ro-

Din anul HI~9 când spectrul 
războiului s'a apropiat de hota:" 
rele României intregite, activi
tatea Asociaţiei Meseriaşilor, 
Comercianţilor, Muncitorilor 
Români din Timişoara - ca şi 
activitatea celorlalte Reuniuni 
- a stagnat aproape cu totul. 

De două săptămâni însă, se 
lucrează cu stăruinţă atât la 
reorganizarea Asociaţiei cât ·şi 
la adunare~ într'un mănunchiu 
a. tuturor· profesioniştilor de 
limba şi legea românească, lo
calnici şi refugiaţi. 
Salutăm cu bucurie acest in

ceput de acţiune reunionistă la 
Timişoara în epoca de romani
zare a vieţii economic,:" şi îi do
rim deţ)1ină izbândă. 

şt. Peneş. 

Cadouri şi articole casnice 
in partetan şi sti c II la 

L. SCH~"DT -". SCHUSTER 
Timismua 1., S!r. Lonoy,ct 3. 
RII "elef ... : 22-46 um 

La . cinema "THALIA"~ 
Pentru toţi iubitorii de .fibne bune franceze ! 

. Un spect~l excepţional: 

}TAlieADE MĂRGEAN 
(RItCIF DE CORAIL)' 

l\IICHELLE MORGA N 
,Interpreta filmelor "Veninul", .,Dama de cupă" 
JEAN GABIN· PIERRE RENOIR 

trei protagonişti ai filmului francez, trei nume cunoscute Îa 
, Imneaîntrea.gă. . 

Trei oameni au pornit, încolţiţi de soartă şi alung-aii ~.b: .~~. 
cut, să găsească fericirea, stânca de mărgean, ţinta ,isudhn 
omenirEi ••• Da UD cruciş de caJe se Întâlnesc, aceeaşi fugă 

.. de cale se întâlnesc, aooea..~i fugi de urât. aCf-Iaş ,'is Într'u" 
mat bine ii apropie ••• 
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Celui ce ci.teşte biog.rafia 
ii corespondenţa tui Nietzsche, 
ii este cu neputinţă să nu fie 
iureros impresionat de chinu
rile sufleteşti ale nenorocitului 
tilosof german, Îlldurate din 

MIHAIL eMINeSC1J 
Tu ştii dar binel fi • 

fericire şi, deşi tu eşti ÎIl 
mi-o da - şi 11111D1Li DUe .. 
mai mult decât al i;q 

;a.uza. pustiuluă sufletesc, ce 
îl apasă din ce în ce mai greu. 
Iar dacă ne intere.săm mai de a
proa.pe şi de viaţa altor oa
Aleni mari, constatăm acelaş lu
C'rU, 
. Printr'o ironie a sorţii, toc

SPIClfIRI DIN H. ZABARIA 
Sehfinseft,f4tltSlnue {",l, - VeetUtiea- 1nic,ee, -

coee.s~dehţ~ toe 

care c'UD zâm.beţ _ ." ".!it, 
nat pentru altul _ pe' wi 
IndlUlllleZeE'Şt1, tooJşI am JUni 
fat de molt de la toati t· ciI. 
- care pentru miDe (Il tot O 
persoana ia, şi aş putea" ace 
nedorind alt Dim.ie dedt . 
ta! 

mai cei ~ai.~oş~ . de iubire ADe atWlai fizionomia, 8U· mine? Cum trăesc, voi şi muri, 
sunt mal puţm lUblţl. Cu toate rasul lui capătase acea umbră cel de nimeni plâns de nimeni 
-.cestea faptul este explicabil. <lulce de tristeţe care fi făcea iubit" ' 

Spfinx ce plânge când te tră
dead. ; ee râde în inima ei, câ.nd 
oahii ei sunt plinii de lacrimi". 

lubire adevărată e greu să exis- atât de interesant şi irezistibil Şi ~evărul e că astfel a 
te înu,:e alte p~oane de c~t a- Jtentru bobocti pensionatelor. şi muri.t Emin~u, Regretat 
celea mtre ale. c~ror nat?rl ~s- D.ar lui însuş nu-i trecea prin da; însă pl'âll8, nu. Regretat a 
te ~arpcare .~mltate. ŞI chiar D1!nte. că pe elI-ar putea iubi fost de către acei oameni BUpe.

I daca ne~lvlr~a de c~raeter cmeva- pe el nu-l iubise nimeni nori, cari îi apreciau valoarea. 
·nu provoac!L ura: in once caz ia lume afară de Dl8JXlă..sa. - In.să una este admiraţia. şi alta 

Atunci, dacă el credea astfel 
despre femei) cum de a mai pu
tut să iubească. ? Această. între
bare este destul de logică. din 
punctul de vedere al inteligenţei, 
nu ins! şi din acela al simţirii. 

~ea C&l!.Z'eaza .nepas~e, •. care pe cum l-ar mai fi putut iubi pe el, este iubirea. 
jDameml sentimental! 11 doare atât de sin.gU1r, atâ,.t de sărac, O iubire care te poate con
:foart~ mult. . ~tât de fără viitor! Nu-şi are soIa de lipsa tuturor celorlalte 
. Ermnes~ a ~os~ un senti- flecare om, gândi el, familia şi care, ceva, mai mult, ar face 
:mer,:tal. Dm scrler~Ie sale re- s~, .~cii, ~dele, oamenii săi, ca poate ca viaţa să-ţi pară un 
~t~ d~ul de. bme ac,east~ sa-l lubeasca - cui 00-1 pasă de paradis este amorul. 

Când m'am ocupat de psiholo
gia amorului am tratat mai a..
mănunţit această chestiune. 

:Insă., fIrea lUi excepţlOnala ' 

Spooea.m atunci ci nu intot
deauna putem şti toate raţiu
nile suficiente pentru cad iubim 
o persoană. 

~~n~rd:i~p~{~ProPi~h:i~ Ce rol a jucat amorul în viata lui Eminescu? 
;nu o înţ~legea~; alţii w erau pr~a Iată o: chestiCle foarte inte- căci iaU cum se exprimă in Ge
~laru. ca ~a ~ată _ 8JPrecla resantă intrucât ea. este in niu Pustiu. 

Acest delicat şi impetuos 
sentimoot al iubirii conţine mai 
în totdea.una o porţiune mai ma
re Rau mai mici de llllÎSter. n~ncat:ţa de St;nţlre a sarmanu- strânsă legătură cu ......... Hn .. 1.: Ce. . "1 t lui dAcI ro r lm n tru poet -~~ ...... ti e ~em.e18. • aces om care 

, ... ~l a e . os .,. . tera.re ale ma.relui Dart.ru poet. trăi""'+'" pentru a-1Zi spoi fa. ..... 'CU 
De acest adevăr a fost pă

truns şi Eminescu, Dânsul l-a 
~primat foorte bine in cunos
cutele-i versuri. 

: Eminescu pnn. flrea sa a ..... IA:J 'Y" ',.... 

fost un izolat, Wl Si n,a"1 'ratie " Din ee,rce.,tă.rile amăn11 ... li- i te a- culori; vorba, cu minciU1llÎ şi 
iar această izolare s;;;retea:scă supra VIeţii sale în~e pe oohii cu la-crimi Jnşelătoare ? 
a sa il apăsa adânc. Cât de mărturisirile unora dmtre cu
nureroasâ este această stare, noscuţii săi, ~tă că dânsul a 
: pot 7nţelege numai cei foarte iubit mai multe femei. 
~t~ d~ i~bire, dar cari n'au Intâia. despre care se ştie ce-
'pe eme tubI. . va, este aceea pe care a. iubit-o 
. "O! de-aJ? putea.· iubi" - 1& vârsta de 18 ani o actriţă du. 
se tânşueşte dânsulla vârsta de pă mărturisirile ltti L P80U: a1e 
'18 am, . w • _ lui Caragiale şi ale d-lui Pl
. Inţelegt ~u ~~ va sa ZIca de I traşcu, - Eu:frosina Popescu.. 
a nu putea lUbl . . Ce 'de' E ~ 

A trece prin lume singur, .1 1 &Nea _rnmeireU despre 
mărginit în paşi, în oclti _ să f~el, după alte ~toa.re iu
;te svircoleşta în strâmtoa:rea biri ce au unnat până c1nd a f:n.. 
sufletului tău celui rece - să ceput să iubească pe Veronica 
caUlţi a-l aprofunda şi să vezi Micle, adi-ci in anul 1873, 
că e secat şi că apele sale se Trebuie să o spunem că des-

pierd în nisipul seăciunii S()o tul de rele cât se poate de rele, 
ciale, a unei societăţi de oameni, ' ee trăesc n-umaie din ura unuia ......... - •••• • • • 
citre celălalt. 

A nu iubi, nu-i nimica -
a nu putea. iubi e grozav. 
Aceeaş tânguire din lipsa de 

iubire o găsim şi la sărmanul 
'Dioms. . 

"Dar consumată de lipse 
(mama lui Dioois) se stinse în

tr'o zi. in delirul ei, ea trase m!
n·a ţopilului şi-o ascunse in 
sân, lângă inimă, s'o încălzeas
că - un simbo~ al vieţii ei tn
tregi! 

-.:.-...... -.....•. -S II N G .. U RA 

("1 astazi nu m..ai 8U1~t stăpân~ 
Pe mine) pe sufLetul meu, 
Numai do sI;rangere de mână 
In de aju . .s ţi-am spwio eu. 

Şi că o slabă jucărie 
Sunt astă-zi înaintea ta) 
Privirea mea ţi-ar 8pUnffO ţie 
In ochit mei de vei căta. 

Şi c'a mea singură dorinţă, 
E roabă ca să-ţi fiu in veci, 
Ţi--o apune ~ntreaga mea fiinţă 
Când tu pe lângă mine treci. 

De-or trece anii ou m trecuTă 
Ea tot mai mult Îm4 va plăce1 
Căci În intreaga ei făptură 
E-un nu ştiu cum ~ un 1IU ,tia ca. -

Dar este şi mai interesantă o I cmbri. adâaci asupra vieţii mele 
parte dintr'o scrisoare a sa ei- intregi. 
tre Veronica Micl.e, in care dAn- Eu nu cutez să-i dau nume şi 
auI mărturiseşte deadreptul că nu i-am dat nici când. 
nu-şi 'poate explica pe depLiD: ~e Adesea, există enigme ma.t~ 
ce o lubeşte. Dânsut 1-9. sens o matice, pentru a căror deslegare 
după moo.rte& lui Ştefan Micle. îţi trebuie o singură cifră DeCU-

Dulcea mea amică, noscu.ti ; ~ UD eomplex de 
cazuri se desleagă printr'o SÎn-

.Tu ştii PlIea b:,", ai, dam gură cauză necunoscută. Astfel 
88te cineva c:! -~ .... "ate, apreţui viaţa mea ciudată şi neexplica
perderea ce ai suferit'o, aeela. 
sunt eu. Trăind Intr'o poziţie si- bilă pentru toţi e1llloscuţil mei, 
guri şi respectati., te vet.d as- nu are nici un înţeles fără. tine. 
tăzi prin acea singuri. lovire, Nu ştiu de ce tu eşti o parte 
expusă 1II1or schimbă.ri nea."tep- intregitnare a tuturor gâ.nduri
tate, pe ca.rl I1U le prevezi, pe lor mele, nici nu mă ocup s'o 
cari o naturi sfioasă de femee ştiu; elei nu mi-ar folo81l& ni .. 
- precum e a 18 - nici nu le mic. Dar este o legături cu tine 
poate prevedea şi, dad. liniştea neexplicabilă, de I1U intre viea.ţa 
nuni liman al vieţii e adevărată ta şi a mea, dar de sigur între a 
fericire, tu cel puţin, de n'ai fost mea şi răsuflarea ta pe pimâ.nt. 
fericită ai avut lipsă de suferin- "Veronici - e inti.ia dată 
ţ.e, ÎI1trueât acestea se n.a8C din că-ţi scriu pe nume şi cutez a-I 
greutăţile vieţii. pune pe hârtie - nu -vom __ ţi 

,,Ai a'VUt sprijin pe ca.r~I1'e5- spun, dar tu I1U ş~ nici nu ~ 
pectai, precum o ştiu ea InsmnL şti cât te-am iubit, cft.t te ru-

Şi dacă imi dai voe să vor- bese.. Atât de mult7 lne&t mai 
bese de mine, de acea. dure:ftMl8i lesne iUJ ,inţelege o lume :fărA 
dar adâncă şi Intinsi ferlclre, lIOal'e. decât pe mine :fi.ră ta sA 
pe care atinge.rlea in treacăt 8 DU te iubesc 1 

Dumnezeu I1U e în cer 
• A , 

I)amant; Dumnezeu ela' 
noastră. 

Am inţeles ci7 lIlI 0lIl 
avea totul - neavind . 
ni.mi<! - având fntuL 

IL EMI~ză1II 
Din această scr1soaze OllOIIi I 

re se desprinde a.tâta . P 
sinceritate, rezultă. cât de . 
Eminescu iubia 'pe V. 
Mic-le atunci.. Despre 
nici dânsa nu se indoi!. - .' t 
ea.ce dovedeşte urmito&r!t o etl~ 

. t_ S , 
soare a el ll1. ea.re caută li ' tă 
se scuze de ce s'a prefw .' mu . 
păsătoare faţă de dânsi ~ 

In toamna anului 1877,· ş'au 
nes<;u fiind chemat la. , 'piull 
reşti ca redactor la ziart: .. ' re 
pul, s'a dus sărşi ia a<w iru 
Veronica Micle, inainte dH iste. 
răsi Iaşii N'a găsif;.o dar ~ 
Dânsa îi scrise imediat la 'jtono 
reşti scriaoarea de mai;il ce pz 
~ Benttm6at6 opu care 

impărţtt fiinţa mea., afIâtl to 
spre ~Ua ta de adio: rei i an 
Dă nu te-am. văzut §Ii IlIli: .reorg 
rea. că am 8Căpat de _ .o~, d 
triste ale plecăN td.e. T~l plCb 
că ai immă (9Î sunt. rare 
ai)7 pentrucă m'ai iubit ~ ra, ( 
o meriJ...-) U v • ureş, .....,,-,. , aacu a-m4, I A 
v. _-" ~J_ ,urE ca fi '* _ (AR-..mt14 • • 

<lupe ac;~ Nu, e Cl§a că· ~ 
renţa t:n.8!J ţi-G .sdrobit ' ;:eli 

~nima plină d4 fimţ4J 0011 I~:~ 
UM.6 pe DwnI&ezeu dB t'chio 
dacă aceasU indiferfm# el 

devărată; aeeastă răc~. 
făcută,," era decât o 
baJansare a dragostei t4le 
mărginttă1 pe oare o ~ . 
ră incetare. Privirea ~ t., 
intreaga ta fiinţă fală tU 
'* dovedia decât iubire. 
aşa de puţ", .rtăpân pe~. prev 
cât ceZ tl'WM pro8t (ltn, îşi ,. unei 
8eam(J că eşti iMrăgostir Fl 
mine' de aceeA .. treblM 'ală ( 
cu ., dau O ~ţire ~~ . astă 
otmă ochQor lIOf'Utători . Ia sul 
citat ea Ufk'lIi dragoBte td ! Ins! 
marI,-
(lJJmea'II la ___ de pe n 

De câte ori am tresărit 
La fie-ce ml,care, 
Crezând că poate ai venit 
Tu, dulce arătare. 

Insii tu treci cum trece o rază 
Din soarej pe un biet pribeag -
Oe-i pasă ei că-l luminează. 
Oe-ţi pasă ţie că-mi eşti drag' 

mâinii tale, zimbetul tău, privi- Tu nu m'ai făcut atât de neta
rea ta adânc au resfri.nt-o 88U- l'icit i:nci.t - mi ,nimIcese; dar. 
pra vieţii mele, atât de izolată I eeea.ce era mai adâD<\ mai atI
şi de lipsită de fericIre, totuşi eu CUDS ia sufletul meu privirea ta. 
DU volu nita, ei. acea fericiTe le-a 8008 la Imnina zilei. . 

IIHI ....................... ~ .... ~' Înt 

Ş'apoi de câte ori am pIinII 
. Yăzând că noaptea vine. 
Şi lampa singură o-am atâDs. 
Iubite, fără. tine. 

o l1ac'ai ~ti de câte ori 
, Nopţi 8oIbe, nedormire 
i 1'1 le-a jertfit până in sori 

Sălbateea-mi iubire, 

l\I:w,'l.l' o c1iI"ă-ai fi \-'Mit 
.. \dus ca de ursi te -
C'uu sărutat si pol afârtit 
Durerei uesfâqîtef 

................ 
AR FI DESTUL 

A,. fi de8tuZ ca un cuvânt 
Ş'o lacrir.tă de /00, 
Şă-ţi spuie că pe-aceat pământ 
Eşti 8inguru-ml taOTOO. ' 

ş'atwd ~ or_ oei rlJ 
{sfârşit 

Şi patimă şi dorj 

Să .wnţi trezif1dtH!6 ~1 
UItatul tm~ t"'fPt~ 

mi-a fost dată Intre patru. pereţ! Vl.\zandu-te, .am ttiut ei. tu 
ai tăi. eşti singura fiinţă in lume, CJare, 

Tu ştii, dulce şi noblJi amică., ~ mod fatal, firi să vreau eu, 
că sentimentul de care-ţi VeM'- fie ea eu sA voesc, are să deter
besc I1U e nici baDai. nimic ea.re mineu.e Intreaga mea. viaţă. 
să aibă ceva comun nici cu teo- Tu ştii prea bine, că nici să te 
ria plicerii - la care Re îndUnă a.măgeae nu voia, nici îmi pa:re 
mu1:ţjmea eelor fericiţi - nici cu bine de pierderea ce a.i suferit-o 
platitudinile UIlei tinerep COI1- - şi Dumnezeu o ştie t 
rupt&. . . Tu ştii 8SEIPe11ea, ei nu feri-

NJ.C.i ~ nici frumuse.. clrea mea. -o am in vedere. el imi 
f.ea .. nici virtup sut1e~ nici do.mse toate neferIchi1e cu pu
P'&Pi fidce I1U au fost; c&Ul.a a tin1ă, dacii. acesWa, ar putea fi 
eUo4 ~ Nn ........ Pl"81aI ..... dI __ 

pa.rte 

PIE CERUR .:!~: 
st\J 

Pe oenuIlaM .. Îveşb! 
Eu o priVMe ea ochi aiJDil. 
Iar ghdal meu te ~~ uta 
In dl1lmu ~ e8I'8 ttHY JlOIII' iere 8 

, In ce 
DrumeU eşt1 UI. ca ea ~ 
E via.~ şi ce '.lume sânf, 
Abia o clipă de De leagă 
Iubirea de ~ pimiat. . CeU 

Pe tine ,i pe mAndra lună. J:'\ 
At vrea din mers să vă op~ .~ r ~ 
Şi in extaz ca. o nebnni 

Ila mM Inf;nc " ",,- 'ar d 
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largă expunere asupra planului Ucupare 

lucrări edilitare din anul acesta 
posturilor 
, de sul1prelecti 

La Timişoara două treimi din totalul străzilor nu sunt 
pava te şi nu au trotuare. Pentru executarea acestor 
lucrări trebuesc 190 milioane lei, În vreme ce bu
getul prevede numai 10 la sută 

Posturile de subprefecţi ~ 1 Examenu va. coneta. din 8 
vor ocupa prin examert. Exa-I probe asupra materiilor pre~. 
menul incepe în ~ua de 1 Iulie zute de art. 127 din legea admj.. 
1941. nistrativă. 

La acest examen vcr fi ad- Comisiunea examinăto&'l"8 .... 
mişi: fi stabilită ulterior. 

." ".Mat în munărul de eri 
I , ui cei fnt.g ct u.l 'lIl unici-

1imifJGTG, pe anul in 
1 cifrează la suma de 

00' leS ai cum se repar-
~f1I,3tQ." sumă. pe capi-

. uălI' in cele ce urmea
erpum:rea pe care d. pri

tm Pop, a bi'l'tevoit .-ro 
fZentanJilor presei §i 

che!tuelilor mai mărun
In ~ a3Upra planului de 

'edllitare ce se t10T exe
alll" CJCe3ta. -

" încă od4tă că lu-
lOIIi nu 8e vor prea face) 

CI posibilităţiWr mate-

LlOTECA. MZUEUL 

GRĂDINA BOTANICA 

-aleea cOIIlunala, dupa 
ti stie, a stat in~ăJ din 

m~târii, aproape 3 ani. In 
, rt timp nu $' au mai cum
il ~ nouL Pentru anul a
',' i'au prevăzut în bugetul 

'piului 80.000 lei pentru 
L" ea de cărţi şi 70.000 
I tru abonamente la ziare 
H iste. Sumele sunt cam 

dar şi aci a trebuit sii se 
onomii. 

\:l. re priveşte Muzeul Bana
~ care deasemeni a. stat in
~ tot din cauza mutării 
, i ani. acesta a fost com-
1 reorganizat de către noul 
I .ar, d, Aure1 Ciupe, cunos
~ pictor de origine bănă
'. ~re. însă. a venit la Ti
m ra. C~ rf'fn..4at, df>la. Târ-
~ f'>' 

ureş, 

" Aurel Ciupe a pus o deo
. ' grijă la. organizarea Pi

ii .. lUzeului, care zilele 
I a va fi redeschisă.. Tot 

1 va fi reorganizată şi sec-
lrehiologieă, în care scop se 

~ şi cercetările arhiologice 
, pte prin moartea prema.

a regretatului Ioachim Mi-
: în scopul de a se imbogăţi 

• secţie şi ca să cunoaş-
1, mai bine trecutul Banatu-

subvenţie de 400.000 a mai 
v. prevăzută pentru infiinţa.

unei grădini botanice, pe 
. ,Facultăţii de ştiinţe re

, . ată dela Cluj la Timişoara.. 
q &stă sumă este o completa
'. ia subvenţia dată de Minis

Instmcţiunii. 
p,ntru grădina. Bota.uică. pri 
'ia a 1 ai dat o fâsie de te
p; n 11 Begheiu{ui, în Ce

I tnt ; Parcul Rozelor şi 
pa~e u. l Parcul Eminescu. 

, f~ dtci. o grădină botanică 
I ,proporţii mari, care va per

studiul studentilor FacuI. 
. 'i. de Ştiinţe. Lucrările se 

mcepe anul acesta si se vor 
, uta, 3ub directasuprave
'ere a d·lui prof Al. Borza, 

, In Cl> • , 
, . prlVeşte pareuri"~. de-

• Cefiti şi răspândi,i 

:~R C O U fA" 
1 • 

ar de euro' românesc 

atul de cuprinz.ă.toare, pentru 
întreţinerea şi desvolta.rea lor, 
în buget s'a prevăzut suma de 
un milion lei. 

UN INSTITUT SEISMOGRAFIC 
ŞI UN LOC DE RECREAŢIE 

Dar Timişoara va avea I}Î UD in
stitut selsmografic. al d-loi prof. 
Caria. Toa.te a.paratele au fost 
aduse dela Cluj şi nu aŞteaptă decit 
să fie instalate. 

Pentru instalarea acestui Insti
tut seismografie, primăria a prevă
zut o sumă de 200.000 leL Luc.ririle 
de insmIare vor incepe anul aeesta. 

Tot anul acesta fie 'Va amenaja 
într'un col! din Fădurea Venle. un 
100 de reereape pentru locuitorii 
municipiului ~ara. 

La cererea primăriei, Ca6a. Auto
nomii. a Pădurilor Statulol, a bine
\'oit sa. dea, pentru &ee&'t 8e.op, un 
teren, din pădurea amintită, de 45 
jug. cadastmle, pe o durati de 25 
ani. 

Amena.jărila le va ta.ce primăria. 
dar construirea pavilioanelor se 'Va 

concesiona. Mai rămâne să se mute 
poligonul de tragere, pentru care eL 
general Comeliu D.răgăJina ti-a 
arătat toată bunăvoinţa. 

EXPROPIEBEA 'UNOB 
EDIFICn PARTICULARE 

Planul de sistemati.zare al oraşu
lui, prevede alin1erea şi lărgirea 

străzii Eminescu şi străzH Bredi
ceauu, aceasta din 1I1'mi foarte iu
tortochelată va deveni bulevard. 

Pentru traducerea in fapt a 
acestor planuri, primăria a cerut I}i 
s'a aprobat exproplerea. unor Imo
bile din Str. Eminescu. Această 
lucrare insi se amâ.nă pentru tlm
puri mai bune, din cauza posibili· 
tătilor financiare. Cu atât ma.i mult 
cn cât pe locurlle expropia.te al in
treprinderilor comunan; o lucrare 
care va costa multe milioane. 

Deasemenea s'a cerut expropie
rea casei Cemojevits. care stă in 
calea lărgirii ~l alinierii străzii Bre
dlceanu. Procedura. este In curs 'li 
de indată ce se va obţine expropie
rea se vor Începe lucrările. 

Pretori titra.ţii universitari Directorii Administraţiei ~ 
recomandaţi de' d-nii inspectori Stat este însărcina.t eu e-remt
generali administrativi §l d-nii tarea. acestei deciziuni. 
prefecţi 

te dacă. nu. în întregime.. Sunt 
pan.ate (l~.\.w..iue ue tra.ruva.l. 
J:'opu1aţia acestor cal'UeJ:e, (1ec.l 

are de lă.cut cale dest.ul (le lun
ga până. m centrul ora,>w1.l.4 un
ue lşi câştiga existent-a.. 

Pretorii proveniţi din foşti ..... ~ •• --- _ ... _.: .... - ... 
ofiţeri activi, prevăzuţi de de-
cretul-lege Nr. 3724 elin 12 No- Sedinţii 'i'lJ,aIă r 

In'multe alU acest~ cax1ierc 
nu se creia linii de tra.Il3oport 
meca.niza.te, deoarece strazile 
nu sunt pavate şi nici pavaje 
nu se pot face înainte de a fi 
canalizate. 

Totuş, pentru o parte din 
străzile cari au pavaje, primă
ria va înfiinţa doui linii de tro
leybusuri lfirele electrice au 
şi host instalate, se mai aşteap
tă. doar sosirea troleybusurilor, 
coma.nda.te din Italia. 

embrie 1940, recomandaţi de 
d-nii inspectori generali admi
nistrativi şi dnii prefecţi. 

Foştii subprefecţi titraţi uni
versitari, care actualmente se 
găsesc în serviciul administra
ţiilor locale. recomandaţi de 
d-nii prefecţi. 

Foştii pretori titr'a.ţi univer
sitari care actualmente se gă
sesc in serviciul administraţii
lor locale recomanda.ţi de d-nii 
prefecţi. 

Şefii serviciilor judeţene, ti
traţi universitari, recomandaţi 
de d-nii prefecţi. 

Vineri, 29 Mai, Mele Ş p. ""., 
în sala Teatru~ui Naţional din 
Timişoara, are loc o §Mintă li
terară, (ffganizată de membTM 
Societăţii scriitarilor româniJ 

cu concursul d-lo1': Ion M i __ 
lesc'U., Al. Cazaban~ D. 10fJ~ lmt 
M arin Sadovean~ ~ MircM 
Dem. Rădule3cu. ŞezătoM'eo e
ste organizată în folosul fami
liilOT osta.şi1or căzuţi la. dato
rie. Vor ceti din opere lor scrii
tqrii mai 8U8 amintiţi, Q,Tătând 
valoarea scrl8u.lu,i române8G. 

S'a mai decis, la cererea. 10-
cuitorilsor, ca pe str. Brânco
de autobuze. Linia va. fi conce
veanu să se infiinţeze o linie 
siona.tă, deoarece primăria., in 
prezent, nu este în măsuri să
şi pr()((ure autobuze. 

Important este de - reţinut 
faptul că, ţinând se~ de ac
tuala. stare de sărăcie a popula.
ţiei, nu a majorat şi nu va ma
jora. taxele de călătorle pe 
tramvaie. 

Către profesionistii refugiati 

60% DIN TOTALlJL 
STRAZILOR NU 
SUNT PAVATE 

Sub cuvintele "profesionişti 
refugiaţi" se inţeleg meseria§ti, 
comercianţii) funcţionarii, mun 
citoni calificaţi şi necalajacaţi} 
cari COtl8trân§i de evenimentele 
urmate dWtatului dela Viena~ 
şi-au părăsit ateliere, ~i prăvă
lii prospere, funcţiuni §i anga

Unde-i unul nu-i putere, la. 
[la nevoi şi la. durere! 

Uncle-s doi puterea cr~te, ;i 
lduşmanul nu sporeflt.e. 

deci: Unirea. face puterea ~ 
prin solidaritate şi p1in disci
plină vom (l,obândi izbâ1'Jd4. 

- COMITETrJL. O statistică De arati că, ime- ;a.mente mulţumit oare, au luat 
diB.t după Unire, oraşul avea toiaguJ pribegiei §i s'au retras 
5500 ~ iar astăzi are 12.500. in RomânitJ Liberă. ~ =--=:,-===:,= _z ... 
Deci municipiul:l.'im.işoara, din Astfel de refugiaţi a'au. 8ta
punct de vedere edilitar, s'a des- biUt şi in oraşul Timişoara in 
volt&t în chip oepermi.s. Odată numiir destul de mare. Ei au 
cu această extindere a o.raşului, fost inscri.şi la bircml popula
s'au irunulţit şi străzile şi astfel tiei cât şi la biroul refugia,ţilor 

, 1i 
-.= 

LA CINEMA 

CAPITOL 
se explici de ~ astăzi, două ce funcţionează la. P'rimărie. 1111 III 111 III II IIIIlUlI 1111 II II 1111 IInlllllllllUllllllllfHIIHUl1t 
treimi din străzi, nu sunt pavate Cea mai 71'..are parte dintre 
şi nu au trotuate. profesioniştii refugiaţi 8ttn,t 

Trebue să recunoaştem ai 
s'au dat autorizaţiUDi de con- plasaţi mai bine, Bau mai rău, 
struct!i de case noul, la margi_ dar BUnt plasaţi în condiţiuni de 
nea. oraşului, sa' făcut cu o uşu- tot inferioare, faţă de cele mai 
rinţii. eoudamnabilă. AIn putea sumare trebuinţe pentru a î~ 
spune, s'a săvârşit o adevărată treţine, - de regulă, - o fa
crimă edilita.ri, căci, in Vl"eme ce mUie numeroasă. 
s'au infiintat cartiere nom, cu Mai sunt însă o parte din ( . 
case mici şi rare, in -centrul ora- ceşti nefericiţi ref~giaţi cari ŞI 
şului au rămas foarte multe te- azi aleargă după un plasament 

PODUL ŞTElt'AN CEL MARE renuri vira.De. O greşală pe care - fără să-l găsească. 
U altă lucrare t:.aiLitară de 

mare Importanţa este şi reface
rea Poawui i;jr;efan cei Mare, 
din str. 1. U. JJratianu, care fa-
ce legătura cu gara Dcnnniţa E
lena. Reconstrucţia, acestui pod 
necesită 30.000.000 leiI sumă 

de care primăria nu dispune in 
aceste vremuri, plus faptu.l ca 
nu s'ar gă§i nici materialul ne
cesar. 

numai timpul o va repara.. Asociaţia meserişilor, comer-
Cmn vedem, primăria se a.f]ă. cianţilar şi munciton1O'r româ

astăzi in faţa unei probleme ex- ni din Timişoara - ocrotitoa
trem de gravi: să facă, pavaje rea de totdeauna a elementului 
si trotuare nom la douA treimi etnic românesc din t1'iaţa econo
necesită fanta...~trea sumi de 190 
milioane lei. O 8SemtIDe3 swnă mică a municipiului Timişoara 
din străzile municipiului, ceeace se găseşte azi - graţie activi
primăria nu 8Il"e şi nu ,"a a.vea tăţii conducătorilor ei - în 
niciodată. Va trebui, deci, să. se plăcuta situaţie de a întinde o 
facă un imprwnut care să Ilie a.- mână de ajutor fmţilor prc.fe
mortizat, cooace în actualele Îm- şionişti desrădăcinaţi §i arun
ales ci. nu s'ar găsi nici mat& caţi del.a vetrele lor. 
riaJul necesar. Conştientă de rostul său aso-

Iată de ce din cele 17 milioane eiaţia me8er~elor, comercian
lei cât s'a luat in buget pentru ţilor şi muncitorilor Români 
drumuri, abia dacă se pot intre- din Timişoara _ str. V. Ale
ţine pavajele şi tMuarele exÎ8- xandrii No.5.. cheamă pe toţi 

Deaceia ,'econstrukea. din te
melii) a aIJe.stui pod trebue să 
8e amâne. I-se vor face însă u
nele reparaţiuni de întărire, 
pentru a-l da circu1aţiei tram
vai,eZor §'i pietcmilor. In acest 
SCCYp} podul va fi închis zilele a
cestea, urmând să fie cercetat 
de o comisie de speciala§ti. 

tente. 
Totuş, ca armata de lucrători profesioniştii ref~giaţi meseri- Filmul nouei avia.ţU g6I'IQafte r 

a Serviciului t;ehnM-., să nu fie aşi, comercUtnţi, f~ncţionari_. 
ooncediată, anul acesta se vor muncitori calificaţi §.i necalifi
pava unele străzi, cari nu au caţi să 8e inscrie in Tândurile 

Lucrăn1e .e VO'I' face lmUl a
cesta. 

DE~OLTAREA TRANS- nicidecum pavaje, cu piatră sale, să--§i .spună păsurile - şi 

Un rtbn de rfi,zboin, de patB, 
de biruinţă... un filln al pi-i 
sării phoonix care 1"eJl.8Şte dia: 

propria-i cenuşe. PORTULUI ~ COMUN spartă, pe care primăria o poate t:U toţii impreună să aj~te pe 
aduce din eariera sa dela Şan&- cei lipsiţi, să dea z.uCTu celor 

Nu mai puţjn de impartantă viţa.. fără anga;am.ent şi să spriji- Incep. repI', :1-5-7-9 
este şi problema. desvoltării 1"1.. altă __ .d vom _-Xta -- • 

'-tu uc;.IPde u.ru. '-U&"" fl6tJ8că pe cei BUJerinzl.· Dum. ..4 sărbă.Wli Şl' la 11 ... lUI transpOrtului in conv.-n, oare trizi vot' fi pav"te., .,. 
se cere rezolvată., măea.r ln lJfU' anume 8 Bii nu .. uite mult verilicatul ., ': ! 

._.1. ,"~ ~. rrrIl'nor.n.B '11.4 T ./\fiI -~.-,; .,:- • V . " ,';;;;';::=- == = 7 ca.rt1enu.1ărginaşe-.t_~~ ~~ &&3::ew.. oUo:IV~ ~ _ ....... --. :, .' i', \ •• - . 
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o Dunere la Dunct a grUDului 
'etnic german din România 
in legătură cu incercarea ce 
se face de a provoca agitatie 
În rândurile germanllor din 
Bana, 

1J~rCii;i" 22. (Rador.) ~ 
Oficiul de presa al g'rupului et
WC german comunica.; 

Cercuri interesate, de altă 
naţionalitate. încearcă de un 
timp incoace, .să rovoace agi
taţie în rândurile germanilor 
din Banat cu scopul de a ne
linişti populaţia şi de a face at
mosferă prielnică unei sdruci
:rări a actualei :stări de stabili
tate. 'Mebrilar grupului etnic 
german, li se tri.mit dintr'o cen
trală, chiar lucrări de propa
gandă, menite să servească 
acestui scop. 

Grupul etnic germa:n din Ro
mânia previne cercurile inrere-

sate de a nu mai căuta să tur
bure prin asemenea încercări, 
liniştea în această regiune de 
frontieră şi în deosebi buna în
ţelegere germano-română, care 
repre:z;intă un element funda
mental al nouei ordine în acest 
spaţiu. Grupul etnic german 
care a fost disciplinat de or
dine. nu cunoa..%e' altii. lozincă 
decât pe cea a conducerii sale, 
care sună a-stfel ~ raporturile 
stabile create· de FUhrer, spri
jinite din toate puterile sale 
contra intrigilor pen:ru ca răz
raiul să poată fi câ.ştigat cât 
mai curând posibil. ................ -................. . 

(ieneralul DPht~ a spus ............................ 
IE-aola n'ar.e nitiu' inten~ie 

Dg~eSiuu taţii de, Anglia 
BEYRUTFl~ 22. (Rador.) - nimente. 

Generalul Dentz~ înaltul romi- GeneraluZ Dentz~ a subliniat 
sar al Franţei în Statele din din nau voinţa sa de a 8e opune 
Levant, a luat parte .Jfiercuri oricărei agres'itum îndreptată 
la o co.n!erinţq de presă. contra Statelor din Levant. , 

El s'a întreţinut amical cu El a reafirmat că Franţa nu 
ziari~<;tii asupra situaţiei din are nici o intenţie agresiţ'tl faţă 
Siria din urma recentelor eve- de Marea Britanie. 

ECOUL 23 V. 1941. - An.ul 

Garnizoana elenă din insula 
a fost înlărităcu Irune brit 

Ce scrie corespondentul din B 
agentiei Stefanii În legătură cu inc 
germanifor dE-a, ocupa a,eas~ă 

BERLIN" 22. (Rador.) -/ Creta a jost în mod sistema.tic 
Core:sponuentut agenţiei l;Ste- întărită cu trupe britanice. Este 
fani" transmite: uşor de înţeles că în acest in~ 

NiJ'Î un comunicat nu a fost terval, s'au executat noui lu
crări de fortificaţii şi mai ales 
noui baze aerwne. Este proba-

bil in ofârşit că VOT:. 

escadrile ,britanice . 
Egipt ca §i vasele , 
avioane. Nu este 
intervenţia fIntei 
eventualele operaţiuni. 

dat publicităţii până în prezent 
în legăt1Lră cu operaţiile contra 
insulei Creta~ careI - din sursă 
britanică, - arii început Marţi 
dimineaţa prin· ,ocuparea mai 
multor puncte strategice din in~ 
sulă, de către par~1tti§tii şi 
trupele germane transportate 
CU avioanele. _ 

Din sursă campetentă ger
mană 06 observă că tăcerea 
autorităţilor militare germane 
nu poate şi nu trebue să dea loc 
la deducţii arbitrare. Este cu
noscut obiceiul pom,andamentu
lui german de a păstra rezervă 
absolută la începutul unor ope
raţiuni militare noui, aya cum 
s'a întâmplat cu. prilejul ince
perii operatiilor din Norvegia, 
din Occident §i} de curând, din 
Balcani. Această atitudine este 
impusă de diferite m{}tive mili
tare. 

Un . ffianilesl al mnsul ........ _II.c 

'. ': îmuolriva, englezilor 

Din aceW.'3i snrsă se 81lblinia
ză că după 'prăbu~irea Greciei, 
garnizoarw, ele1'lă din insula, 

DAMASC, 22. (Rador.) - Co
respondentul agenţiei "D. 'N. B." 
tra.nsmite : 

,,,Garda Naţională" şi organizatia 
militară a.ra.bă din Siria, care are un 
numă.r mare de aderenţi, a publicat 
un manifest prin care înfierează 
sever. at&cu;ile britanice asupra Si· 
riei. 

Manifestul apune tflllril~IU 
cercând Ia început să Dt 

ze prin blooadă, Londlll 

astăzi a.vioa.nele sale 
riza populaţia. pacifică. 
trebue să fim gata de a 
ţara, impotriva acestui 
iudeo- britaoio". 

=511 I EXTE 
, BRUN, 22. (Rador). - Agen

ţia DNB transmite: 
ofi" transmite: 

Distrngătoru1 
sosit Miercuri la 
Mediterană. 

Problema 81Jrovizionării cu petrol 
, a Angliei" devine tot mai· gravă 

:MinistruI aerului şi securităţii in
trrne britanice anunţă că in c:J.rsul 
zi:el de Miercuri a.viatia germană 
& fi' ut oarecare activitate in regiu
nile r.oastei bri~.a.nice. 

--o-
La Lines, 22 (Rruior) _ - Co

respondentul agenţiei ,,Havas-

Vasul s'a oprit în 
reparaţii fiind imediat 
lucru, pentru reparam 
lor dela turelă şi prori 

De pe bordul lui au· 
barcaţi mai mulţi răniţi 

Aceasta din cauza 5(ufundării' metodiee JlJmilicooedemchn 
a vaselor petro!ifere de către germani ' i~i afirmi simpoliD 

BOSTON, 22 .Utador). - Co- cât presupW1â.nd că aproviziOJla- struia.scă o "pipe-Iine~', special penlDlu gU."".oul 
responâentul agenţiei D. N. B. rea Angliei cu petroll a ajuns Ja pentru coasta de Est a Statelor ... ...,&-... 
a.nWlţâ : o fază primejdioasă din cauza Unii>.:>. A~J V",",te :remarcă PoIW'e, zz (n.a.a.or J. - u>res- tradiţional al .M.alholaooa:~:iLti. 
~hL;o._ ... }»"<> .. >i.aioaf.".a-ii .-. pleroerI10r suoesive suferite. însă. că producţia de petrol a A- pondentul D. N. B. comunică: Treizeci de milioane 

petrol a Angliei devine din ce in A doua veste venită din Was- Participanţii la formidabilele medani din Extremul 
"'~ .. I - mericii va scădea mult In IwliIe ce mai grea. din cauza, difl...w.t.a· hington spune că preşedintele reuniuni mahomedane la care au afirmă simpatia lor 

ţilor de transport datorita &cu- Roosevelt intenţionează si con- următoare.· luat parte şi reprezentanţi stră- vemul Iraădan şi-l 
tundă.rilOI' metodice ale vaselor ini au votat rezoluţia prin care ajutoru11or a'etiv. 
petroiifere britanice. .. .......... • • ..... • ... • • • • • • •• • • • ...... se felicită guvernul din Irak şi O telegramă de 

In cercurile petroJifere inter- A ' , hotărârea lui de a lua armele fost expediată ..... "' .. 1'1111!:. 

:!r.~tise~=~e!!i~~~ între viatia ir akiană atacă l:potriva Englezilor, duşmanul kian. 

:r~~;~~~!~ CU mare Îndârjire flureia şi IIIglia 8011; 
re se ordonă că. o zi pe săptămâ- 'de nă si fie zi fără. nici o deplasare Bagdad~ 22. (Rador.) - Co- deau de foarte departe. 'j' 6'C' v'regll IlJle 

respondentul a2'ent iei .,Havas" Alt grup de aVl' t a f'-'''Ior armate engleze. ~}' . , oane au ras 
""'Y" oficios transmite comunicatul focurI de 't l' ~ 

In aceste ziie, m afară de ex~ , mI ra tera asupra {T.~t,· ol~tD.'· dlJ ",6UllJfttfra;t • 6 

cepţii grave. niciun vehicul miIi- oficial Nr. 23 al comandamen~ aVIOanelor in amice dintre care tiu" ""lIlJ ~1J"'1.I~IIUQl tureI ŞI r 
tar nu va fi automat să. circule. tului trupelor irakiene: mai multe au fost avariate. t.. 

Cercurile ofiialce engleze ju_ Bătălia continuă în jurul Două avioane inamice, dintre ar:rnale; 'OVifJli"e "hemaţi 'UfI 
stifică aooasti măsuri spunând Habanabaethului. Avant postu- care unul ,,Hurricane" au încer~ AN KARA~ 22. (R.) _ Co,'es~ Până in prezent nU s' 
('.1 armata engle7.ă. are neapărat rile au respins mai multe patrule cat să-şi ';'a sborul însă au fost pondentul agenţiei ~;Havas" nici o explicaţie în '. 
nevoie de mai' multe zile cari vor inamice. Comandam~ntulanun· doborite de avioanele noastre transmitf7: aceste chemări sub arnI(, 
fi oonsacra.terevizuirii şi repar ţă că aviaţia noastră a efectuat înainte de a fi putut lua mal- Marele Stat Major al armatei MOSCOVA~ 22. (R')-t 
l'ării vehiculelor în funcţie. Mai eri la ot'ele 18.30 un raid asupra ţime. turc~ti7 a trimis ordine de che- respondentul agenţiei D. ,1 

mult - se spune - astfel se va Niehului. Zeci de bombe au' fost Două aVÎoane mamice au mare sub arme a tut-I,ror of';ţe- t 't 
t . h· 1 . , • ransrn1, e: 

race, ~i o mai ma.l'8 economie de arunca e asupra augare ar ŞI sburat eri deasupra poziţiilor rilor de rezervă. Ei 8'Unt che- Ziarul militar 
ca.rbunmţi. ~. magaziilor 'cauzându-se impor- noastre dela Hanabueth; - arti- maţi~ deocamdată, pe-ntru o pe~ Swesda" anunţă că în .' 

C-ereurile bine infomuite dht tante pagube asupra hangare- Ieria antiaeriană a doborît pe rioadă de 21 zile~, care începe la Sm,'ietelor au începd A,'" ,,, .... ,"".~ 
Boston 8l1bliniază. că. IlWeaSti lor şi cauzându....se num~roase unul din ele,. ia:r pe celălalt l'a 11unie şi se termină la 21· din periodice 8'ltb drapel ale , 
măsUTă mi se poa.te p,vnliea de- incendii ale căror. flăcări se ve- pus pe. fugă. ,'~., acP.Ur_ ..... luna"'. ' MM",'r,,"O!Hli .. ~ 

--" ~.--Y' viştilor în vederea 

,. 
1 
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