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"Ţara este acolo unde e 
, Regele, Steagli~t Armata; or .. 
dinea, dreptatea şi siguranta 
vieţii şi a muncii. 

1. ' ~lefănes~u 

REDACTOA.KE.ŞEFĂ: 

~iura-~tefăDescu 

-
lIIIr.l.I,,",v,,,.~ŞI ADl\UNISTRA'fIA: 

Em. Ungureanu, colţ cu 
Eugen de Savoya, Timişoar~, ---
r..,fon: 39-36. 

, Telefon tipografle: 14-69. 

S · - .' Cu.parea 'Jlrl.el. 
ar'tarl Turcia lntr"un 
război contra Axei 

"'.HUl,UJu .... 26 (Rador). -
~*,;pOnolem;w agenţiei "Stefa-

.,Y eni Sa.bah·~ publiei 
. in care afirmă că. Tur

.T.:;I.,·IN>I1,m 'să se ()CUpe de Siria., 
at't'$Stă teză nu este împă.r. 

tăşîtă şi de ce~laJbe ziare. 
.. l{\adam'f, de exemplu subU

nia.ză. că ocuparea Siriei, ar tiri 
Turcia într'un războiu eootra 
A xei, fapt care ar fi contrar 
principiilor politice ale Turciei, 

cari prevede intervenţie numai În 
cazul unei agresiuni. 

Ziare}e tu~ti nu au nici un 
rând pentru denastnJl naval su
ferit de flof3 engleză. în Medite
raDa Orientală, in unna acţiunii 
marin<i şi aviaţiei italiene. 

Tara este acolo unde este . 
grija ca onoarea şi pămăntul 
nostru să fie apărate)" 

General Ion Anfoll'e8Cll 

~llIMIIlIIIIIIIIHnIIlIIIllIlMlllllnmIHIIIlIIIIIIIHIIIIH1l1!llllllilllIIllilIlIIllmllllllllltll1lllttllllltllllllllltlltlljMIII~ : 

I nu e d(j,t;ue, hu-i 4f fneu... I 
~ -== .. ,. __ ' .;l--.....J...,. _ ~ ---1 ___ ~ 

=_ l-am trimis, răvaş deschis, ~ 
~ pe la. POrtile de vis, ~ 
~ îmb~t ~ ~~a lui, § 

I pe ID uşa nuna.um ... • == 
~, = -

; ,1_~mN:'I~ti~U~~;::~~ S' 
l-am trimis acum o IUilli -

~ . = 
::::: să le spun'o veste bani : ::::: 

I . :~ ~~~nv~, I 
~ ci ne 'n.toa.Item iar la Jl()1." ~ 
i lângă ptug"Gt DOSt cu boi.. I 
~ ~ 

I b ' I ; ~ d!!:::~~'='::~ spus, , Î' te' aze ocupa ce !~u~~:-!:!.tn::~ i' 
, , , " ' ,. i sti la UjBSfâ.n~ i: 

e Irupele germane in _Crela i :=:=:=.. i 
• 26 (Radorl • .;: Th- at&izat In ~ Unul ae~ro", bază a~~m"i~ brlt&- ! ~:. ~:::~ 1$' '. 

de avioane "Stuka" şi a- situat pe coasta de Nord a. msu- l1ice,.' " ~_~ ~ din ~ îi ead ~,', 
!le lupta, aVIoane trans- lelCret;a ŞI au ~lt; ~ ~up' Tn Htn.p 00 ia 'V~ ACo a.ila.u. ' .... u ~ +o ...... ~ - ~ 

Para.<:utiqti germani, a·u În S<iUrtă·· vreme o lTTlnntrantă sute deparaşutişti primele gru- :t: de clurerile din lume _1 ;: 
7 y ~~ pUri il u dat un atac ind."'ăzneţ, în de pă.mântd ~ 1\ 

partea de Est a. aerodromului pe şi a.umrnI Mnânesc ! ~ 
care l-au cucerit. ' . . !1 
te

Cu ajutorul aviaţiei, eJemen.ele _ '_ __ . ..-..-r-_' ~_ . ~I 
re.stre au putut să înfrâ.ngă re- n.nn.ea.eo Prea Sfântul, ştie ; :;:1 

zisten.ţ& înverşunată a ina.m.icu- ~ ce DU pot spmte ~ I i: 
lui tare se retrăsese in ha.nga.re ~ don:d mea i ... spos-o Lut ; ~i 
şi depozite. . ' lE fut ce 'n I~i mo:nIa.i 'ris, ii! 

J~lru urovincii din Turcia 
s'au, înregistrat lU culremure u.D. arsenal in care inamicul ~i §. mJo, sus, la EI, e 9I'!I'ÎS ! ! 

4 t- - 7 ă -t- '-' - I căutase adăpost a fost distrus = ... 

I~~:I~ ~e a;a n~:s::u~:t@ In!: a- ~1~!:!~n::~=: t',"M~ .. ~":'::-~..:=J1 
.• I .... ,UL1.lW1.26 (Rador).-Oo-- o bucată de stâneă smuJsă. de ' 

:IIPOO=Qe.ntul~::a:: ~2:i~~:;I:-":: Manifestatii si încăerări sângeroase în India . . . " 

.............. Ş\!~~n.=!~!a: p=::/:t:: casele. In. , Bmnbou sunt 1~ m~~ $i peste 2IJil de. " 
fost foarre violoot.e., l\lişa\rilesismioo continuă. tiiniJi, in lUinD intewentjei PcIi,w engle~ 

Sangbai, 26 '(Rador)~ --.: Co..I în această privinţă este vorba sivă, preconizată de Gandhi 

G.-Ibert s·. a DI-erdut respondentul agenţiei ,;D.N~.'· de aceeaşi manevri ~rita.nică. ' Este semnificativ că., postu!! 
- ' transmite: . In roalita.to D1\U1n1yng nU .p. hin. dA 'I"Sldio ~lo-1himus. a.mLntă ei:; . cetătenia franceză Denlrucă Ciocniri s'au produs din ~ou. duşii, trăesc în pace. au fost manifesta.ţiioontr& poli.: 

trecut de partea englezilOr - M~nife:~n;~~~i, au În- m~~;:;:;;ri~!~:;C::\:::;;-in~.~~~i-~m::. 
V'lCHY, 26 (Rador). _ ea.. Monitorul Oficial, colonelul Gil- cercat să. dea foc unei clădiri bri- drul poJ.itkei de nesupunere pa. duşi. : 

agenţiei .. D.N:B." 1 bert. care trecuse de partea en- tanice .. _ ' . , ••• _.'.~ •• ,.~ •••• _._.':: ••• _ • • _._ .... _ • .L~.~ \ 
, : glezilor din Siria, a decăzut din Poliţia engleză; a descJris fo-

Printr'un decret publicat în cetăţenia tran'Ceză.. . eul asupra lor în mai multe rân-

.................... ___ •••• ,;,,_.--.-.-.-... duri. , 
Cifra totală. a victimelor este 

istrul de război III Jrakului' 
, , pentru, a, doua ,oră la Ankara 

rEHERAN,26 (RADOR). _ 'CORESPONDENTUL A-

D. N. B. TRANSMITE: ' 
DtlPA !NFORMATDLOCALE MINISTRUL DE RĂZBOI 
IRAKULUI S'A D~S DIN NOU LA ANKARA LA 'CE

GUJ7ERNl.lLUl SAu:. 

de 19 morţi şi aproape 200 ră
nip. 

Peste 500 hindtt:şi au fost are
staţi de poliţia. britanică. 

Presa englezi, încearcă. să. a
rate aceste manifestaţii şi cioc
niri, ca încăerări sâ.ngeroase. în
tre hinduşi şi musulmani. 

Cercurile hin&use 4ecla.ri. că. 

Selul" guvernului irakian 
, , 

si ministrul de război si-au 
- " 

'trimis familiile la Ankara '. 
- "-

ANKARA, 2G,(Rad8t).-(b. vemului iraldan Rasic, Ka..vl~u, 
respondftltld. ,~ţiei HaVB8- şi fa.miIia ministrul u1 iraldan al 
oficios a.mlllţă : apă.rărli naţionale a 9O;;it la An. 

~ tika" fiii pluW pkal:aGllirenuL 
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Popul~tia limi.serii invaa~~ s~ !.N~OR~A TllJN! Sf1-eet(i;c 
se Inscr52 .Si pentru ap.O\7= . . III UU14I1Wfl I fiII! IIJII III tilHU III 11 
Z·o ... _. e ABON,\ME.NTE: Pe un an Se aduce la cunostmţa Imbli-

I nafea Cii pa ~n - 600 lei; pe şase luni - 300 eului că în ziua de 28 Şi 29 Mai CIN EM AT OGR 
Din pa.rtea Primăriei municipiu- contra. pagină. adeverinţei faptul 

lui Timişoara., primim, spre publi- înscrierii. 
.:are. nrm{ltoarea pnblicaţlune: Bmt.ăriile vor totaliza numărul 

Primăria invită pe toţi capii de capilor de famiiie şi totalul persoa
familie să se înscrie la brutării re nelor apoi ,"or pr~zenta registrul 
baza adE'\"I'; ;l!ţri de recensământ, şefului sectorului administrativ 
.şa eum !;'au Înscris şi la pC"d\ălii pentru cerlificare. urmând ca bru
lmaga.zl Il 1', băeiinii) confonn ordo- tarii să înto~mească o declaraţie 
.• nţei :~:)" 7. desvre totalul persoanelor I;i să le 

Bmtarii slIni obligaţi Il intocmi Înainteze in accjaşi zi adică la 30 
• 1 registru despre cei inscrişi in ~Iai a. c. până Ia orele 19 seara, 
iei re ,"Ol trece numele, profcşitmca, biroului de apro\·izionare al Primi
lIomiciliul (sti". şi NI'. casei) a ca- riei et. L camera 46. . 
puiul de familie. numărul adcve- Pe baza acestor inscrieri biroul 
rinţei şi a sectorul!1l de recensr.- de apro\izionare va lua măsuri 
JDânt şi numărul persoanelor din/ pentru distribuirea. normală a pii
mennjnl său trecute Ia adeverir>tă. nei cU Înc{'perc dela 1 Iunie a. c. 

Inscrierea se \"a face începând r 
cu ziua de 26 lUai până la 29 !lai Plm,lĂRL\ lUUNICIPIULUI 
inclusiv şi brutarul va certifica pe TDnşoARA 

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

New-York, 26 (Rador). - Co- la mali victorii britanice, dhupo-
respondentul ageniei D. N. B. lri\'ă, trebue să ne aşteptăm la 
transmite : dtzUuzii şi eşecuri. 

D. Menzies, prim ministru al D. M:enzies a cerut, apoi, o co-
Australiei. a declarat într'un in- laborare si mai strânsă intre au
terview că va convoca o şedinţă torităţile' militare, specialiştii 
secretă a parlamentului spre a militari şi experţii din industrie. 
studia şi discuta chestiuni elC- f Australia, a incheiat prin; n:ini: 
trem de irrmor'eante. strul australian, trebue sa tmda 

Războiu]-a lu~t un caracter! cu orice preţ spre maximum de 
mnrt1iL j:L prpC'izs:!t n. Ml'>nll':ip!l ~i pl"oonl'ţip in f'f' privP$te materla_ 
nu trebue să se aştepte. nimeni lui de război. 

JIIIIIHlIlllllllllllllIlllllll: 11!!IIIII!!lllllllimWi!I!lllllllllllllllllllllllllllllllllHllij111!I!lilllllllllllllll!!!II!I!IIl;!!I!llllI 

Cinema' "T HAL lAII 
w;,grna:r"p.:aLlli@J ...,... - Ftw«nrrC!ljjD;WWJa 

Iei; pe trei hUll -150 lei; pentru IOU, între orele 21-24, se va 
;nsti~utii de Stat si intI'eprin- executa în Mtmicipiul Timişoara 
d{'r: particulare - 2000 Jei. şi ora.~;uI Lipova. lUl exerciţiu de Capitol: "Aripi noui'f 

-O- camu.flaJ. Toate instituţiOO şi 10- merite). 

Pentr"'-1 întregul mate!'ial apă
nlt în acest ziar - fără semnă
tură sau cu pseudonim - ris
punde numai d. Const. 1. Ştefă
:ncacu, directorul nostru, cnre e 
t('todat9. şi girant responsabi.t 

cuitorii sImt rugaţi a camufla Thalia: "Puntea 
luminatul pentru a nu fi expuşi A II v v 

a sa adresa contra celor vinovaţi po o: .,Călareţul 
acte de dare in judecată. Coman- Tom Mix". 
d~tuI Zon.e.i A. A. M9io:r N. Vi- J uorso:"l'nllla decepţie', 
ŞOiUo . 

••••••••••••••••••• -...... .,.:.e ....... ~ .......... ~I11~ .. ~~ ........ , 

MICA PUBLICITAl 

ANUNTURILE 

l-
i 
I .' 

\ : 

, , 
, ' 

3M. .... ~ ..... ~ fiLM CONTINENTAL;.'·~· 
A ~'1 b ~ ~,.<.{ ce _.:.1 m ~e ucura de o inscenare grandioasă. Intreaga.. 

Veneţie de pe Vj:Jmea Incllklţiei, cu luptele pasionante ale pa~: 
trieienilor l'ntI1l putere: cu f:J.stul luxur;ant al petrecerilor: i. 
cu intrigile a:;Droase ale cu~ ~'. zqnelor celebre; cu lupta oame-; 
hllor de a scăpa de faimoasa "Punte a suspinelor", care era ~ 
<irumul spre moarte . . . ţ 

O realizare formidabilă ciI' 1 ':. romanul celebru al cunoscu~ ; 
~ului autor: MICHEL ZEVAC'O. 
Incep. rt"Jlr. 3-5-7-9. . Dmn. şi sărli. fjd la n a. m. 

llţlli lIIli 1lUliIIIlillhlillllliil II I! 111111 i: Illlllllll j iHJlilliiJ lU tii Il i;jd;UlmllIllilllll111@~I!I!W~ll!llIIlllHll.llU1ll1 

V AND cărucior de copii i "Sport", 
in bună stare. iettin. A se ~resa: 
Str. Ungureanu 13, apart. 9. 

CAUT CAl\IERA l.;LEGANT !IO
.~ Bn.ATĂ cu baie şi intrare sepa
~,rată, in centru, pentru două ~e!"· 
+ aoane, adresa. la. ad-ţia ziarului •. 

PBOFESOABA. dau lecţii de pian 
l~ şi meditaţii - pentru cursul in
~ ferior --la orice materie. Preten-
. ţiuni m:odeste.·Adresa la ziar. 

CUMPĂR casă sănătoasă, 2-3 ca. 
mere, bae, apaduct, ofer 600.000 

le' 

CAUT~moşie mică eompusă din 
2-3 jugere de pământ şi pomi 
fl'uctiferi aproape de Timişoara. 

. Adresa: Bul. Regina Maria 1, 
et. II. 11. 

'OUOCatul TRUS ur.lonescD 

!reintorcâDdu-se din concen
trare şi-a lleIuat consulta,.. 
ţiile în bbul său de avoca--

,tură din ~işOlara. 1. Bule-
.vardul ~le Ferdina.nd 
~:r;\6 in'" ()~ 8-1 şi 4-'7. 

• ,TeWon 38,90. 
~ ·~_J..:;:.4 ... :::: __ ~~ _____ o 

scriere la Biroul 
numele Serezan Ion, 
în str. Bogdăneşti No. 88 ' 
şoara. Găsitorul e.gte rugi: 
preda Chesturii poliţie~ 

BUCATARIE CURATA, 
mennuri bine gătite in str. 
No. 7, etaj 1, pe uşa din 

MOLDOVAN PETRlJ, 
pentru dame, din Cluj, 
tat din Piaţa. Traian în 
Strada V. Alecsandri ]io. 
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la 1 Iunie se introduce 
noul sistem de aprovizionare 

Gustav frce~~~~1 
Simpatia publicului Nr. t 
După o indelungată absenţă, acto

rul care, în anii. trecuţi, cucerise lu
mea, reapare alaturi ne Jcnny .IU· re locuitor al municipiului are dreptul numai la: un 

kgr. de făină şi un kgr .. de zahăr pe lună .. Se va regle
menta şi consumul cărnii si grăsimelor pe baza Înscrie
rUor pentru aprovizionare 

ga in monumentalul film "Dragos
te Imperială". 

Mai tânăr şi mai cuceritor ca 
oricând, mai impetuos şi mai plin 
de graţie, a furat toată simpatia 
celorlalţi eroi şi zilele trecute a 

tÂte'\>'a :repor1ngii ronse cutive, am arătat 'ci, apl'CWÎziQ
cU alimente. a P()pu~ţÎ-ei IDdnicil)iului Timi~ a a

JJlolle din nrrnă. la un e:rcu impas. 
primar Eu~~ Pop. s'a. &sîzat de această stare de ~u. 

~ 8 luat hotararea să se OIcupe personal de rezol~a In

probleme a illu'Ovizionă,rii eu alimente. 

Zahărul şi făina 

,te Cf'nIt in ca.ntită.ţi tot naai mari, fost impresurat pe stradă de un 
,- sunt în curs două int6rvenţli grup de admiratoare ce l-au pur
. făcute la Subsecretariatul de Stat tai, in triumf, pe străzile Berlir.u. 
al Apl'Ov1z1onArH. !Ul. 

Prima intervenţie. a fost făcută Astăzi, e contat, în cetatea fil. 
de Ca.mera de comert iar a doua. mului ca cel mai variat tânăr ac. 
de d. prima.r Eugen Pop. In amin- tor şi' toate casele din Europa 11 
două s'a arătat că. 24.000 kgr. ulei solicită. 

s'a constatat că a.., ca vre-un locuitor să nu-şi pri- comestibil pe lună este prea puţin Şi iată o dovada care dărâmi 
toate neajun.surile se da- mească. dreptul ce i-se cuvine, pentru judeţul Dostm. dictonul, că publicul uită pe cei ce 
... ,,'" __ . că llnii locuitori, comerciantulla care este în- D. primar Eugen Pop ne spune nu-i mai vede. 
cucantităţi mari de za,- scris. va fi trimis în judecati că are promisiuni ai această cotă Simpatia publicului No. 1, apare 

a;,,~, ulei comestibil. (!arne pentru sabotaj. se va mării dela 24.000, la. 50.000 în programul viitor al Cinemato· 
- kgr. pe lună. grafului Capitol, în "Dragoste Im-

dare de mână ,se aprovi- CARNEA ŞI GRĂSIMEA Distribuirea uIeiului comestibil periaIă". 
şi că in felul a.cesta . 

~ c'" ........ ~ v-r;iSJD\' ea. ......... .,..w,.~_ se '"' face tot in mod rauonaJ. in - fii 
populaţiei a ramas ne· ..... OJ,~ 'r 0-" ,.,.......,.""~ J'& I 

.JOVl1JOIl.l&l. ... , d. primar Eugen o problemis. mai grea de l"ieZOJr. eantităţi egale pentru fIecare locul- Cadouri şi artiCOle. casnice . 
h t~ • V A t eut Ua"'74"e s· ..... t b·i ............ """ tor. după acele

- sistem ca .01 la za.. in po'te''''n ci 5 II 'II la , luat o ararea. sa m ro. • ......................., "' .... ,,"'- --y '], .. qa 

Wl nou sistem de ar.>rovi- cute. Ele se datoresc ctiefrm.ţei bă.r ti făină. 
'lllcepa'nd cu data ..le 1 dintre pr:eţurile oficia.1e şi ooIIe p.li; ............... ŞI "UlI.T "'TTTT l S~I,'~rDT 1 -u lS.A.I."~ ~~lJ~ • .J.i'EF'~r-

-rt roaIe. Măcel'arii. D1I mai pot tăia .n... TW-. d~ A __ ...:xLX_ ,', 
, .. pm-oi atâta vreme cât rămân vu ".---- uoycoo "'---' AClWAIIl 

dela. aeeastă dată. za· .• in alti parte 8. ziarului,. distri- p. SCit U S, E R 
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1. t\ CINEMA 

Alf?>OILLO 

si frina albă f-'C vor distri- m"XII'.1allzaţi la 70 lei kgr. şi în 
In mod absolut raţicnal, fie-- reaiita te se vâ.iA cu ilO iei kgr. rea urmează să se facă. lai fel. FIL.'\-I SERLU IN 2 P AR1J 

1 
... 1 . f~ In asemeooa oo.ndi1iuni, ei nu Adecă, se va stabil pmtru fie-- TimIşoara 1., S:r. Lonov!ci 3. ~e";'" Il. 24-nS lLr_" . - ' 

locuitor a mumc:plU Ul, a- pot să respecte actualele preţuri eaTe locuitor ce i-se ellViDe şi ni- Mi2!U ~,~ ... - "" a.uu 
~. excepţiune, având dreptul la maximale ale cărnii. şi grăsimei, meni nu va putea cwnpăra mai ~ Teieloll: :l2·46 ~ . Seria fi: dela 29 lUai - 2 I~ 
., l"l', de făină şi \L'1ul sau u- căci însewn.nă să piaJ:'odă, 30-40 mult. Mai aIe8 niI:l:uli DU se va __________ .'''"iii IIJUililIIIllllflllllll1111111IHlllllnnKllIIIIliilIIIlilIIIIJtUt 

,ij:~~t;a~! z~~ă~b~::Y~: ~::. ~~ ~ f~~ru::;. ::.,~~V=-cu~: IUlHIlIllIIIIIIllIIBUllIllIIllimIIIIIHUlJlllllIUHlUlllllllllllli1lllllllllll!HUIIIIlII11ll11111U1lIlU1Il11ll11111Wll1illIll1II 
ces'au făcut, cu ade- decatipentrusabotaj. Lu.nişi Marţi. in dettimeotul Cinema CORSO 

de rec::rs9mA.nt. D. primar Eugen Pop, pentru popu1a.1iei neroiaşe. 
"J)m,,1"{'j~t1tii vor primi ca.nti- li rezolva. a.ceasta problemă, a Muncitorilor it:tSă, ~ 

de făină 51 Zahăr potrIvit. luat contact cu; .repl'e7.entanţăi !iII'Oma. d4'l fa.IJf;uI ci. ei (X)tl'SmIlă 
bscrierHe şi li se va pune în tuturor acelol'3 cari S1IIlt în 1egă.- mai muftă pâine, It se va da. o 
. d tură cu; c~terea şi tăierea por- canti1Bte ........ lX 

că J:imeni nu are reptul cHor, adecă CU ai producătorilor UUlU_ 

mul~ de un kgr. din ace~ şi rnăcelaril(tt. A dona eousfă- Dar, in legături, cu pâ.inea., 
. -' T)" ~ă se va întampla tuire eu a.ceştia, a.re lOc In cunmI ma.i rimâne de mzo1v:at ProbIIe

zilt>i de azi, ]a.' :imărie. Se caută ma făinei de potomb- ca.~ de 
o rezolvare a problemei. Rămâne mai multe zile. lipseşte. lipseşte 

Azi 26 Mai 

,Ir 

( 

J 

1 să vedem în c€ fel se vor găsi. peotnJcă lJI$I poINmImIui este 
---~ , •. :-- :. ~--~!"- .----- ~1 ___ 150 lAi decât al fii- I;~~'ţl~', 

rea. carmll ŞI ~IDlll, ea se va Del. . 

APITOL 
Illl!lllllllllMllIIlMlllunnmll1l 

Filmul nooei avil1ţii genna.ne 1 

Unde fihn. de ri.zboiu, de pace) b" • h';; 
••• IlUin)"'l • •• un film al pl-

S&rii phoenix care renaşte din 
propria-i cenuşe. 

Incep. repr. 3-5-7-9 
Dum. şi sărbători si la 11 a. m, 
. ~~~m- 'rz aZI 

face, dela 1 Iunie crt.~ tot pe ~ trebue remlvată, şi 

~!?!!~~~!e~w>_r~~_~~: I ~ e ~ :::~!! Ju~ 
de ca.me şi grăsime 00 :revine romb au nevoie bruf..arrii peIl~ 
pentru fiecare Ioouitor~ cu ace- amestecul de 25 la sută fi popn
leaşi indicaţiunit că. ~i dLri con· Jaţia pentra Luoi şi Marti. mri 
travin vor fi ~ş.i îu !U~tă sunt zile de mJmăligi. 
pentru sabotaJ eoonoouc. . In sf~""'u • _.a....-_ 1 ... 

110.5'"'" lDa1 .aut.ruaU .. cu-
ULEIUL COMESTmlL noştinţa popohţlei d, pe Jâ.ngă 

In ce priveşte uleiul comestibU. prlmărla municipiului a'.lnfiin· 
care. decind producţia grăsimilor ţa.t Ull biQou special al apl"M'izio
de porc' sta redns 1a minimum, es- nării. ..........•................•. -.~ 
"Mumlid PlJllltEului 

dealle riizbnild" 
An1-Sterdam, ~6. (Rador). - Mi rom tTebui 8ă 8tăm În de

Corespondentul agenţiei DNB fensivă fi 8ă ne lI§.teptăm la 
transmite: infrângeri. 

Deputatul englez Berllettl CI In cur8UZ ultimult&i TăzOOiu) 
declarat Duminecii 8eara ia t'a. Ma armata şi patria care ajuta) 
dia britan.ic, că situaţia in Cre- dar nu participa la luptă. 
ta nt' este foarte incurajatoare. Astăzi luăm cu toţii parte la 
Trebue 8ă S6 constate din flOU luptă. Cu toate că sunt mulţi) 
că germanii atacă :Şi că Marea cari cred că ei nu au flevme să 
BTitanie 8e aftă in defen8ivă. muncească. In general nu este 

E ceri că gcrmanii~ au in lie- t.orba de O' lipsă de lucrătOTÎ; 
care dată mai multe tunuri) ci de o lipsă de bunăvoinţă de a 
mai mult material, mai multe munci. 
tancuri, mai muU6 OIVÎOan6 de UtrineZe ttU produe ceeace ar 
vânătoare şi mai mulţi paraşu- putea realiza in realitate. 
tîşti fi că in Germania .. 86 con· . 1,. sfârgit - CI incheiat depu
struiesc mai multe uzine şi că tatul englez - este trupa ne
în ele 8Unt folosiţi ,n-ai mulţi mulţumiţilor 8i invrăjbitorilen·. 
lucrători decât in Anglia. I Aceşti oameni, fac mult Tău 

Deateea pcitru -viitorul optO- ţări.i, c~ ~nOT(l1ul pC>pOrului 
l~i,lt - a Sp,l.~ d. Bart1ett) - deetde Tazboiul 

DEANNADURBIN. SWKE SZAKALL, RAYFRANCIS 
în 

PRIMA DECEPTIE 
.111rm\~ rFA 505 
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JllltW Mitleo, 
iUEwa nUDstru cunostinta ... 

Un imDortant inte 
dai de amiralul . , . 

\J)eJapidatoruI de odinioară al LurseIor slu
denfeştl işi atriLue lillul fals de preşe
dinte de CaIDeră de ~o ... erf. Un trecut 
pălat şi un pre:zenl ~are se desfăşoară. 
suL se ..... ..-I ~elei :.nai lellDerare a-ve .. turi America vrea să intre în făzb 

dar să arunce răspun e la 1936. un oarecare Silviu lUi
~lea falsifică sta.mpila Uniunii Stu· 
}leotilor R~mâni din Jugosla."ia., Îşi 

Ja ca.litatea de preşedinte al aces
tei Uniuni - fără ca in realitate 

~
va să-I fi mvestit cu ea - in

~ o sumă considerabilă de 
. În contul burselor studenţilor 

E
Paţi În această Uniune... şi ui

~ să dea banii cui se cuvin. Mano. 
riie exc.rocului fiind descoperite 
~ AOl""ărm-ul preŞt'mnte al Vniu
.m, d. ItIoise }lolcuţiu şi de stlldf'n
jtul Gheorge Popa, aceştia selOizează 
!paNlhetul şi poliţia Bucureşti, iar 
I impostoru! dt'lal)idator. Ca să S('li-

~f~:;~Jll~!.~~~:i. _s:. ~~.!:~ ~~,_:o~~u: 
tii strugă \~iitorul!"), promitliod 
('ă va pune la. Joc banii furaţi. Con
ilucătorii Uniunii îl iartă, dar-
oameni nr~.IIf:i _ ;i n.a.... -. .1 ___ 1.-
raţie, prin care Silviu Mielea recll
:H)$Şte că este falsificator şi dt"la
lidafol'. Silviu MicIea dă declara-

}; .... _ .... _ .. x 71. _ .. _______ --=-. ...lI b-1t,_.I"~ 

tra Japt.ei pe ea-re a comis-o, adau
gă în dt'claraţia scrisă cu mâna pro
prit': ACEASTA FAPTA SINGU
:RA ~IĂ CALD'ICA. 
.' Cu a~p.ftliiitB. gPflQ!7ni~ Dot:;. :!'

fnmte, junele aventurier reuşeşte 

totuşi să descopere, scurt timo du
lPă penibila aventură, pe cineva ca
ire să·1 ia sub aripa lui ocrotitoare. 
Dooareee in anil aceia nenorociţi, 

sub scutul inconştient şi devastator 
[le "alori aI clubului politic orice 
aberaţie lDorali~ era posibilă, prot~c 

torni junelui aventurier s'a nime
rit să fie deputatul liberal Aurel 
iCosma-junior. Avid de reclamă 

cum a fost Întotdeauna., a~st nou 
Agamiţă Dandana.che a lpoliticei 
l'omâneşti n'a pregetat să. ia sub 
&CUtul siiu pe un excroc care sin
gur s'a calificat, numai de dragul 
ea acesta să-i facă reclami. intr'o 
. revistă, "Gând bănăţ-ean" t pe care 
a anunţat-o, dar, spre fericirea Ba
na.tului grI .. pro d.,iliUl .. n::a d-Iui Cos

ma-jlUlior. n'a mai scos-o nicioda
ta. 

Au trecut anii. D. Cosma-junior, 
având tovalul mai gros, a rămas pe 
melN),gurile noastre, tot opintind 
.. ă-şi facă un loc sub soa,re (pe care 
de altfel şi l-a făcut, fiindcă a fi
gurat şi pe vremea deputăţiei şi 
..... i .fignrcQcz,. ~i lJ-o."tn;t.i InW'"o serie 
ae consilii de admillistraţie), În 
schimb Silviu ~Iicle. ... , pe semn" mai 
sensibil, a trecut in fosta Jugosla
,"ie, pe la Be<,lcberec, unde - au
zcam din când În când - juca un 
rol destul dl'\ dohi ..... lOG. ....d .. ~I-.. - d. 

gazetă românească, da.r pusă in ser-
\'iciul sirbilor. Delapidatol'ul di!l 

1936 a reuşit totuşi să inşele buna
credinţă a d-Iui N. Ba!,aria dela 
.. UniveTSul" dl' exemplu, care, in 
numind dir Martie 1941 al ve
,lerabilului confrate bucureştean, 

5aUa in l;Java eerurllor gazeta 
"Graiul stramoşesc". reda.dată de 
SiI"iu Miclea în Decicheroc. dar 
[lle cii rei rosturi adevărate d. Baţa
ria., dela disLan!ă prea Dl&re, nu 
Iwea de Wlde să le bă.nuia.scă. 

Dar se pl'ăbuşiJugosla.via.... şi 

numai ce ne-am pomenit că vech.,a 
noast1""~ cunoştiniă din 1936 îşi iaee 
din nou apari!ia }1I'1n Timiljoara. 
Nu i-am dat nici o importa.nţă de
carere gl~.lniţele fiind tăzute, Hber 
este ori şi cine să se plimbe cum ii 
place Între Becicherec şi TimiŞQa

ra. Am avut numai o uşoară tresă· 
rire, când am aflat că delatlidato· 
rul din Ul36 a ajuns Între timr -

.... __ ...... ,,-_ J.U&V.li..UA" t.iUJlII7tt-eJC ", 't'es-
tul" din 22 Mai a. c. - preşI'dinte 

al Camerei de industrie !li comert 
din Becicherec. şi a ~'enit să ducă, 
1_ ......... ____ "'-:::.. .... _.~-t._ .. _, .t,._'-..... ".u .... u eU-

venml nostru llentru importul a 
100 vagoa.ne P<Jcumb, in schimbul 
unor artieole monopol:zate dela. noi. 

.... -.,,, • .,.. At;~t..a Jlt'-a UlUit aar 
ne-am ferit s'o înrcgil';trăm, fiindcă 
un instinct particular al nostru ne 
spunea că lmpostorul din 1936 a 
iu.<tt după toate probabilităţile p:-o-
r--t-=-1 7 7l: - '--:... .. -.c.- ~ .-y"' ..... y~ ..... ~'-"CII'111-

şurarea lucrurilor, pentru a ie p~.

tea desluşi tâlcul. 
Mare ne-a fost uimirea când, pe 

măsuri ce informaţii din toate păr
ţile ne spuneau că jt'fuitorul burS«
lor studenţeşti din 1936 n'a fost ,i 
nu este preşedinte al Camerei de 
comerţ din Becieherec, o serie de 
alte gazete - după "Vestul" -ve
neau să susţină această inexactita.-

asupra Germaniei 
TORIO, 26. (Radar). - Co

respondentul . agenFei D.N.B. 
trasmite; 
Ma.rele G.1uin,Ll fil:\.l;:IÎt::r, intr'un 

illC(;1. view acoraa, l'erJ:czelltan
tului dm Beyruth al agenţiei 
"Domei". ia pozi~ie cu privire la 
. ;ne!:>duilue ne actualitate. 

- AJi urmărit~ ca amiral -
;t'I;1..J.-_-.,..1 ... .-~ --r..--~-- ... J_~",,-;, 'lAI!jVlt-

vie care s'a angajat în Statele 
tiei ,t)Domei>~ - discuţia foarte 
vie care s'a angajat in Statele 
1't1Jifo nc"u~.'."_ -J. __ ./..:._,.';; • ..;Iv ..... uv 

şti cum s'ar pu,tea~ cu ajutorul 
Americii~ de pe o parte să se 
transporte, în mod sigur, ma
~v ...... ~..,~ .ro I u;.:;uu.u uesnnaţ An-
gliei.~ fie chiar în această ţa
ră~ fie în diferitele teatre de 
operaţiuni §i pe de altă parte 
să se limiteze pierderile teribi-
,_ '..J.., v-....".......- v'V,-,.,v,-lI,.tk+-rti 9:" ar: vu· 
se de război suferite' actual
mente de Anqlia. Care este ati
tltdinea luată de marina. de 
1'ăzboi germană, cu privire la 
consecinţele ce ar putea rezul
ta. 

MASTInlCUCARACTER 
AGRESIV DIN ACE4$TA 

. DISCUŢIE ? 

a se face imposibilă' distincţia 
între, neutralItate, agresiune şi 
războiul şi a se extmde din ce 
in ce mai mult măsuri contra
rii dreptului ginţilor, măsuri 
în totdca-:.ma reÎnoite în limi
tele "curatei scurte a războiu
lui" . 

taţi vinovaţii, dar şi 
nou avertisment în ce 
convoaieZe. 

Nu pot decât Lunur ... · 

rea preşedintelui 

care a spus: Conl~D{Jiţ~1 

sinonime cu fCiCUri 
liinr:ă ~ că va: li sigur ,fi 

Nl NV Il A. JJj'T .li! Q ~TJIIJ'1' Q~ du 1Ja lI.')L<lI1$». , 

NONIME CU lUCURI te din cercudle am .. ~" .. 
vasele din aceste 
transporta contrabandă. TRASE 

Fă:.cân~. ~ceste w ~0n~hHi-r! lntrod71cP.rp.n. n"oo+"i 
va gandiţl, mtreaba din nou Zl- convoaie nu ar ave~ 
aristul japonez, în primul rând face cu organizarea 
la propunerile ce vizează să lor neutre~ astfel cum 
finA:=:: 0r- ~ ..... ~ _____ • .x.l~ .... _ .... ':":'1,""" iJ_l:u;'#~ J:" il,. -- .u~,,","_···· 

de patrulare efectuate in Atlan- naţionale inclusiv 
tic de marina de războiu sau de semnate de Statele Unit~, 
aviaţia Nord-Americană în ve- fi vorba de un act de . 
derea proteguirii transportu- făţiş §i de un atac 
rilor tip r!lQhn;l1 h"';+ft'K~nn~ -----... a_rl • ..,._#.J.-_"J,..;~~ /~- ft.lio 

la organizarea unui sistem oa- germane ar fi deci în 
recare de convoaie cu intenţia trateze aceste vase că 
de a se provoca un conflict. portă contrabandă în 

Marele amiral Raeder a de- mitate cu Tegulile 
cI arat : maritim şi ar fi silite 

Aceste două măsuri au fost cesitatea ar impune să 
cerute de personalităţi atât de dă prin forjă la orice 
sus puse şi într'un mod atât de tinzând la stingherirea 
categori.c. inr:ât trebue, nu nu- TU do către ele acestor 

te. "Curentul", "Universul", şi Marele amiral Raeder a răs-

mai să fii gata la orice ooen- chiar dacă aceste 
tualiiate şi să stabileşti de pe fi făcute de vase de 
acum în ce parte ar trebui cău- Nord-americane. 

"Viaţa". §oi poate şi altele. care ne-II puns : 
au scăpat, induse în eroare probabil Marina de război germană Prim~jdra navigării ru luminile 
de aceiaş sursă. interesată, il meu- i consideră. că aCeste consecinţe 
tineau pe afiş pe ocrotitul de odi-' \'or putea ii ..;erioase cu ată.t mui Iil ce priveşte activitatea patru
nioară al d-lui Cosma-junior, aju- mu!t cu câ.t nu numai presa, dar lelor, caracterul ei agresiv este si
tându-I in felul acesta să mistifice, şi membri responsabili din gu- gur încă de pe aCum. Dat ftind că 
după ce a mistificat presa, Wl in- ',ernul nord-american, s'au ro.$. nu poate fi vorba de o ameninţare 
treg angrenaj administrativ şi eco- tit în aceast.ă privinţă as.:tfel în Z"'t'>n<>nQ. aQupra AtlQoU,Ucului 9Î da.t. 

nOmic, care, după reclama Imeon cât nu poate să existe nici o în- fiind că in plus că acest sistem tin
din pagina întâia a ziarelor, puica doială asupra caracterului agre- de in mod practic să ajute chiar de 
să creadă că stă de vorbă, fără siv al măsurilor propuse şi nici acum adversarul nostru britanic 
doar şi poate, cu preşedintele Ca- asupra faptului că atât unele cât nu putem decât să atragem atenţia 
merei de comerţ dela BecÎLhcrce... ;:ti celelalte sunt contrarii drep- cu toată tăria contra extinderii lui. 

Care este la ora actuală. situaţia tului ginţilor • ., . Acest sistem chiar dela început nu 
lui Silviq !liclea, a ponlmbului din Nici un expert familiarizat cu a avut câtuşi de puţin de scop să 
Jugoslavia şi a articolelor mt>nOllO- (;ond.iţiile conducerii moderne a lntărească. prin măsuri dcfe.usive 
Uzate, - n'avem de unde să ,tim. războiului şi -"AN>< ţine:! la. fa.izna. Qoouritatea ./uncricli ci tn:uwa să 

Unii vor să. ne asigure că delapi- sa, nu crede că este posibil un permită. să dea informaţiuni engle
datGrul din 1936 a reuşit in parte atac al Statelor Unite dar din zilor. 
cu transa.cţia propusă. Noi, .,ânâ la această parte a Atlanticului pe- Vase de comerţ germane ca de 
proba contrară, nu credt"m acest ste întinderile imense care ar, exemplu "Columbus" au şi fost vie-
lucru. urma să fie străbătute în acea- tima lui. 

I 
Tarc ne "jne să. credem, - În 

40"':~"'" .- '-.. ~ 0):., l't.' ",cula p:.lrum-
bului şi a artirolelor monopolizat .. , 
Sih-iu MicIea va fi nevoit să. dea 
până la urmă tot câteVf declaraţii. 
De da.t& aceasta, insă. nu în faţa 
a doi studenţj, ci jq faţa. vreunor 
procurori şi judecători de in'itruc
ţie. 

sti ipoteză. 1\TI'II n-G ,1'>-0-............. "" .... .IoiiU.~ .... ut.""lu.1. 

\,;el cari cu toate acestea atri- unui vas de război german să iIJgr.
bue Germaniei intenţii agi'esive, due fără a reacţiona ca poziţia va
o fac ştiind bine care este ade- sului său să fie semnalată adversa
vărul in această privinţă şi evi- rului de către un vas de război a
dent cu intenţia de-a justifica merican mai ales dacă acesta ur
propriile lor planuri de agresiu- măreşte vasul german, in vreme ce 
ne şi voinţa lor de imixtiune. la faţa locului aU fost chemate for

se din cauza riscului pe 
atrag de aii confundate cu 
război inamice şi de a fi 
fără avertisment. Această 
die eXistă intr'o şi mai mal'e 

sură de război neutre. 

RASPUNDEREA ~"I!'1 .... , ... 
TULID REVINE 
CARI TREO PESTE 
TISMENTE 

V&<u>.IA ..... ..; i .. -1-.,. ..... D..,;' 

se deplasează în acest mod 80 

de ascuns au inteDP1 rele şi 
buese deci să se aştepte să fie 
eate fără avertisment. <LoII .. "' ...... 

te aceste reguli int;enlatjloJllilleil. 
ceastă situaţie de fapi şi 
expune unei primejdii, caută 
tă. Belicistii nu se tem câtusi de ţe britanice superioare nu pot a le 

. t' L 1 d . Războiul neabătiUldu·se • ......... ......................................... u:u a ac german. ucru e ~ar; împiedeca să-şi execute misilwea 
el se tem. '. es.te de a nu reuşI sa ci spre a nimici vasul geilman şi Americii, aparatul belicist 

Taxarea transporturilor de animale 
construcţie 

• • d t 1 d can este obligat să alerge du~ 
VII provo~ce mCi eu ee pe. care 0- echipaJ'ul său. Comandantul de vas 

şi materiale de 
Monitorul Oficial de Sâmbătă 241 zia ministerială nr. 26.163 din n 

Mai 1941, publică jurnalul consiliu- Aprilie 1941. menţiona,t (la art. 1. 
lui de miniştri, prin care se aprobă se reduc cu 40 la sută). 
prevederile convenţiunii generale De asemenea, pe acelaşi inf..:>rval 
stabilite prin deciziunea mini3tcru- de timp, reducerile de taxe din con. 
lui de lucrări publiee şi comunica- venţiunea generală. prevăzute la 
ţii, purtând nr. 26.163 din 1 7 A- alin. 11 şi 12 ale art. 3 din accia.P,i 
prilie 1941 şi publicat în Monil')rul convenţiune, cu privire la alimeu
Oficial nr. 96 din 25 Aprilie 1941 lele de primă şi imediată necesitP.

" Cu începere dela 20 Mai 1941, pe te, animale vii până la 150 ltgr. ~i 
un interval de 3 luni, taxele prevă- la materialele de construcţie vor 
zutt> de art. 6. alin. 3 al, conven- fi de 100 la sută, in loc dt>30 la 
ţiunii generale stabilite prin dP,:I' I ~1J.t?, ~i 20 la sută. - - -= 

res~ In o SU. e u sa e pro- in chestiune şi in acest caz la fel ca d t t fI t 1 - 1 I şi să caute primejdii la mii 
d - '" t le marine de coastele . u~a . .,pre a se provoca ~ces <.' I şi in cazul unui convoi se găseşte 
mCldente se face totul ca Şl spre în fata unui adevărat act de riU- american. ca. apoi să declanl ci 

- te ameninţată şi să provoace· .......... ". ,,.,.,,<.~,,. ~..... ......... boi ofensiv şi are atunci dreptul n dentele dorite. 

STIRI EXTERNE 
NlI!/nllllw.II\IHIllIUltlIUlltlllll!llI/IIIIIIIHIHIMUlIMl 

Roma., 26 (Ra.dor). - Ducele 
a primit Dumin.ecă pe d. Ax. 
mann şeful tineretului german 
cu care a asistat apoi la mani
festaţIile sportive ce· s'au desp 
fă~UH:t la forul M 1"l50lini. 

conformitate cu regulele admise in Acest f&llt, a incheiat martk 
general pentru purtarea răzbniuiui mirai Raeder. nu va impiedeca 
să someze vasul şi să înceteze ori- rina de război germană. să-şI 
ce activitate ostilă şi la nevoe să la îndeplinire misiunile sale, 
facă aceasta chiar cu forţa. răspunderea UDui conflict eli"! 

In această privinţă, a.şi dori să fi provocat In aceste CObtliţU 
precizez un alt punct. De mai mul- veni exclusiv celor cari 
tă vreme, vasele comerciale neutre peste avertisment.ele ~-_._ .... _ .. -
au fost avertizate despre primejdia peste voinţa mSjorltătit 
pe care O prezintă pentru ele faptul american se duc ca t_ti 
de a naviga cu toate luminile stw- . intrta.eolo unde se trage. 
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