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OE>rlodlee la lr'ltl'IDalnl IIPlI" I 
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Apare la 

lei 

((1 

Eu sunt o lacrimă târzie 
Din plânsul une.i mii de ani, 
Sunt visul care reÎnvie 
La vetrele celor.orfani. 
Sunt o mustrare călătoare 
De pe tărâmuri fără glas. 
Şi dintr'o lume care moare 
Sunt strigătul ce-'a mai rămas 

OCTAVIAN GOGA 

'. 

O s·r .... r\·r J~ It 1-· 1-~. 'U.Cut'bi'Câte~a_Zil~e:n~monill~A.!n! !.. . a ~ la' g ~ r ~ IJ e il z.~ 
IdQ!~a~~:Of~~:~~~i~of: ~~~cepere opera sa magnifi- Inlegrletalea . teritoriala a (roatsel 

r~1 a.. Căzut in vârtejul frământă- I 
li . ~estă şedinţă îndoI!ată a rilor trecătoa:re .. răpit d.in mij- A eo r dur il e În e bei a te') a Rom a 

OIC1Pl1.t ! .. L S. ReS",l", '11. Q lu- locul pretX:upa.nlor J:!ale ~Hlt:lt:c- ' 

euvân~ul pentru a arăta bu: tuale şi ucis, N. Iorga va rămâ- I-nlre Itala .... a SI" Croati-a 
sentunente ee le are faţa ne in inima şi.'n cartea neamu- li .. 

cea mai înaltă instituţie eul- lui. ( '. ' . . " 
~a9r: • a ţării. . A '" ROMA, 19 (Rador). - S'a dat t,Guvemul italian şi cel croat, convemt la.· in~heerea.aoestui 

acest pantheon al culturii, Cand fux:t~n~ uru va fI cO.n:- publicităţii tratatul pentru deli- oonsiderând că acordul delimită- t~a~t d~ gara~1ie~ Tratatula.re 
_ 'rul nostru Rege, într'o cu- plect _P~tohtă ŞI cenuşa. porn.Irl- mitarea frlUlt4riilor regatului I'ii frontierelor comune a cremt cmcr~ artl_f'..ole ŞI va. avea d~fllta 

'tare scurtă,dar sobră a a- lor patlI~aşe spulber~ta~ cand Italiei şi Reg-.ttul Croat, prin care intre Italia. şi Croaţia o bază. si. de Zi) am: In s:rtt~~lul pnm Sti! 
. t gândul Său ocrotitor ·pen- Vom medita asupra carţIlor sa- g l l d v t te <nI" si strânsă si reciprocă oola.- prevede ca: Itaha lŞl l\Slună. ga~ 

~ .•• uverne e ce or oua sa V()il' p,,-- - - R tul - C t n'l '--_ 
rJ ' Aeademie şi toată simpatia I le, phmband gandul pe nenu- pl'()Ceda la delimitarea fruntariî- bora.re. a ega ll! roa, prec~ ş. ~l 
'1 ... v tI" d . t . _ A W rantarea' mdependentel politi:l~,e pentru mţelepţu neamu- mara e e pagllli e lS one, - lor dintre Italia. şi Croaţia de 00- Consu:lerand ca. Regatul Croat. . .' _ , -

. T d 1 ţ' . ţ' , . rd' tegrltatea. sa teritorIala m tron-
nţ ~ ,', " CI.In ~- e cu e~o le, !~ Slm 1 munacord, pentru stabilirea u- face parte dm noua o me euro- tierele delimitate de'acord într6 
re . blăduirea_r~gală va fi şi in mandna de a fI RomanI. nei reglementări a...~zate pe baze i peR?ă şi că _Italia inţele~~ să. fa- cele două. state interesate. 

r 'li chezaşle de progres. Vom privi atunci cu o caldă sig-ure în ve:lerea unei strânse vonz.eze pnn toa~_ ~Jloaoole Deasemeni s'a dat publicită.ţii 
U inţa a fost deschisă de d. simpatie pe acel ce timp de pe- colaborări. lksvoltarea. lui pohtică ŞI progre- a~ordul interVenit între guvernul 

,~,Ră~ulescu Motru,ca~e ste 30 de ani ,s~a dăruit luptei Deasemeni s'a dat publicităţii s~ea l~ Ş! in d~t~ de a s:a- italian şi cel croat~ despre eb~ 
stlt euvantul de bun vemt românismului, ~ luptă aprigă, tratatul de garanţie şi colabora- bdt legatun de a:nnclţie, o stran- tiunjle cu earact.er mihtar, pn-

~,~: Sale, " dusă cu ascuţîmea minţii. re italo-croată, care spune între sii. colabocare şi si asigUre pros- vind rona litora1ului Mării A'-
Iti, verbul său înaripat Pre- Vom admira exemplul titani- altele: peritatea celor două popoare, s'a driatice. , 

'ntele Academiei' a' evocat .................. ~ .... +4'" ................. 0 ....... ...... 

. gele Carol r. ctitorul aces- eei sale puteri de muncă şi vom ,.. .' . r" " '. . •• > 

~ !~!1!;~.;EunDp~;~;. :lee~~vr"l~e;dLnul.ei:ee.~[;;;i ~~.g: P ~ ris u i ". ~i alte reu· iuni f r a ne e"z e 
I în sferele înalte ale in- U II 

tualităţii. Vom verifica în~ăodată, 'că " "fii 

cei mai mari oameIrl ai unui po- cot fi bombardate de Dltia~ia engl2zD in înălţimea de azur a spi
dt lui va veni adevărata mân

\fini; .! Co~orî1e noastre sufle
vor gaşl acI o dreaptă pre-

~~~ su~t acei pe care el îi uCi-1 in lozul [und Ullcetnul din 'Uill!U ca 
, La 'ainintirea luptelor fratri- opusa 10 fDUCtUI !i ermORlel 

cide, vom şti să fim uniţi şi vom 
aceia, când, în furia ei oar

lumE'!\ aleargă după zgomotr 'mafilor, regăsirea sub cu
• • AI'll.d"m~,,;. (O un prilej de 

fatare a sufletului si amin-

prefera în locul poIiticei eultu- B erI i n. 19 ("Rador") - Pari- Încercărilor ce se fac la Londra, de Parisul - închee "Montag"' - • 
ra, care în loc să despartă u- sul şi alte regiuni ale Franţei cru- luni de zile pentru a dovedi lumii fost cruţat de bombardamentul 

ţate până acum, de aviaţia britanice că aviaţia engleză nu atacă popa- german: iată acum că un ziar enneşte. Si tTnirea ebunul sunrem -\'or . lreow sa Ile DOWDllrUate lute- IlSi-Ia ~t:nll"'"a.. j;mz, cere ca BCelll~. rar1JS, !!tii lle 

al unui popor în ciasurile de fiut în cazul când guvernul din Vi- Ziarul berlinez "lUontag" declară distrus de bombele engleze pentru 
pericol şi puterea rodnică a chy. ar apăsa cu toată greutatea lui t'cu prhire la aceasta cerere a lui' simplul motiv că domnii d~la LoD
vremilor de pace. in balanţă, in favoarea Germaniei, "Daily Express" că Londra, vrea dra şi Washington, sunt desa.mă-

,ta & ' 

le 

• . .Aceste .' gânduri înfăptuite, Naţional-Socialiste. să se Întoarcă acum la metodele giţi de atitudinea luati de guver .. 
, memorarea lui N. Iorga a vor fi tot ,atâtea flori peşte Aceasta cerere imperativă for- desgustătoare. pe care le-a practi- nul francez. ' 
t-o d, Prof. Bănescu, care muiată de ziarul "Daily . Express" cat la Dakar. 
oc.at dA -mormântul lui Nicolae Iorga. 
. cu a anca temeinicie pune capăt definitiv - după cum .................................. : 

~: tele savantului român de Titu Lucaciu. constată presa germană -- tuturor n~snnn(!Ul dln,- uennral I~ton' "s.,u 
'r' ....................................... ~~ ....................................... NU pe Al r. Hn Il L 

}; OUl- obI- ,_.. I · v " ia telegrama dlui prefect al 
~: . IDO IDOl Den ro acela carora .. iudetului Timis-Torontal 
)r Il s'a suspendal execularea oedeuselor D. general Ion Antonescu, Cu credinţa nestră.mutată in riIe , Conducătorul Statului. a dat, viitorul Poporului Român, mulţu 

. . ' telegramei trimisă de d. colo- mese, călduros, tuturor pentru 
nel Alexandru Nasta prefectul sentilnentele pe cari mi-le a.ri,. 
judeţului, cu prilejul ~zi1ei de 10 tati, cu oea'Zia. zilei de 10 l\tai.. 
Mai următorul răspuns: Gml'lral ION ANTONESCU 

llcureşti.19 ("S. 1 .. 8.") -- pedepsei încetează dacă condamna- va-trimite împreună, cu actele În
oeral Antonescu a semnat or- tul ia o atitudine ce ar putea fi 80- cheiate procurolului Tribnnalului 
1'111 Decret-Lege pentru com- cotită potrÎ\'Dică ordinei existente care daeă va. găsi ca faptul este de 
;:; legii pentru suspendarea în stat, chiar dacă faptele de el să- natură a atrage suspendarea, va. se-

I <" epse pronunţate de instan- vârţdte nu întrunesc elementele siza Tribnnalul. . 
~ ti\1le ,i militare: 

1 C unei infractiuni pedepsite de lege. Tribunalul după. ascultarea con-IIIIIJ, , . -, ondamnatul care be-
elază d Art. 3. - Tribunalul locului de damnatului Va hotărî În camera de _ 

r . e Suspendarea. executării 
PSCI d domiciliului al condamnatuhti . este consiliu in chiar ziua când a fost se-~ . acor ată prin Decretul-

iIJIl ~n 19 April19'1l este obligat: competente să se pronunţe asupra simt. Hotărîrea. Tribunalului este 
I 'nu părăsească . fără Încu- încetărU suspendării executării pe- eXfleutorie. Impotriva ei nu este 

!!' rea autorităţii poliţi~neşti 10- depsei.. deschisă nici-o ca~e de atac ordinari 
~ .. ~:.., \Uloe IŞI arc dQmieiiiu Autoritatea poliţienească. consta- sau extraordinara. . , 

liei, ~t\ se Jll'(llinte de două ori pe tând că acel căruia executarea pe- Atât Parchetnl cât şi Tribunalul 
liei.l'h ~ ~uto.ritut('a politjene~că a Idepsei i-a fost suspendati,' se gă-/VOI' ţine seamă de rooUl'ele care au 
leL !31!~,11\ Ziua şi ora fb.-afă de 811- 'seşte in un. din situat .. iunile ~(\. prilejuit încălca."a: de. către 'con-

• .2 S IllotriVit acestei legi atrag incetr..rea damnat a obligaţiunilor. p~ de art. 
. - Uspendarea. executării suspendărij ~ută.rii ~I!seit 11 ~ din aoeeată Iege..", 

> 

, ' . 
~ ........... -.................. . 
~m~~iea fla in.',u; aviatori 

pe,,'," marea flri'anie 
W"~lITNGTON. 19. - A

genţia. "D.N.B!' anunţă: "Aso
ciated Press" comunici: Planul 
mai vechiu de a instrui aviatori 
britanici în America, a fost a
probat definitiv • 

Instructia aeestora in şcoIilt> 

de aviatie americane d ne aero
dromurile militare ameri'caB0t 
începe la 1 IWIit\ iar toata dlel~ 
tui~lile le suportă Anglia. 

Spre a preveni ('om"!' ~a fii iJ,· 
ternatl0nfl~';'I' ~. r;"/~ .... ~ &1"' .. -o<i) ~--;~? 

vor S!lS~ ;-' 



. , , 

-
G Â fNllD tU) I~II S IJlMIlP IL lE ••• 

--1IiIIIIIiIUIliIllUIIIIII~IIIIiIIIIiIilIIIIII"IIIIIIIIUllllllillllllllllj111111111111IUjllllllllllll~lllllllrmllllllllllllllllillUIIli 

-.E FACE o reclamă insinuantă a 
.blett>lor de slăbire ~ •• 

Pe timpurile astea IJSr'că mai e 
nevoe de tablett"? ••• 

.... 
{JITlM la mica publicitate a unui 

mare ziar a.ntisemit din Capitală: 
"S'a des<,his bodega lui Iancu 

\J"'-V.i.~1IwI& '\Iha. D' •• Oill",Iaa& ..... "''''--_ 

,Vasăzică, ('iemi poveste: În pa
gina IJrimă "jos cu ei", Ia mica. pu
blicitate faeem reclamă. 

Se va opinia, poate, că ... "afa
cerile sunt afaceri" •• 'oarte just; 
căci, de mii de ani, tot mereu BlJ'a a 
fost: să l1U t'tfe "stâ.nga" ce face 
.,d ('1' a pt.r." ..• 

GROAZN ICA epidemie de holerii 
ro China ••. 

X""lllIII"-. U UC"I.IV&VVII.1:i uu 'I.,UIIIC' III.· 

ciodată singură. 

l'N FABAGRAF din decretul 
tll'lntru Ol'ga.wzarea muncu naIIO-
Ilall' : 

.,Distnlgerea. paraziţilor anima li 
,i wgetablU". 

Deci, mai toate cafenelele vor ră
mâne fără "clienţi" ... '" 

• 
UN ZJA.B ee.re se ocupă şi cu re

fete culinare, dă următorul sfat: 
.Stăpânul casei să supra.vegheze Îll 

t!lU'8u1 mesei, paharele oasjJeţilor, 

care nu trebue niciodată să fie goa-
'e" ..• 

Sau, Doamne fereşte .•• "volati
!izate" - pentru a nu spune .. cior
dite", si se supere cumva distinsul 
mtelt'ctua,1 bozovieian şi bleond .•• 

• IN CAPITALĂ s'au inregistrat 
t..nLI,.. p .. f .. ~n-.n.A 

vumnezeu - pentruca să ne cu-
minţim - ne tot face semn şi noi 
!tăIl' lemn ... 

* 
UN LI'P TURBAT a mu~cat 14 

_ocuitoti şi mai multe vite în jude
~ul l\fehedinti •.• 

Asta nu-i nimiC\! Noi cunoaştem 
UD fost deputat blond şi "belgian", 
care, fără să fie turbat, totuşi li 

,,muşcat" mai multe milioane drept 
stipendii cnlt urale! 

l.;N o:Ua:C.-\RE tâmplar de me
serie şi prt'':!t'dinte al Băncii popu
nuc "filuaeaus". a Iost trimiS m 
judecată pentrucă şi-a. însuşit suma 
de 300.000 lt'Î. 

Ce era să facă omul? Ca tânlplar 
şi Ilreşetlintc al Băncii "Rindeaua" 
a trns şi el la. "rindea" cât a pu
tut! .•• 

* 
A FOST ARESTAT un il1(li .. id 

care obţinuse numirea sa În l''lstul 
de agent de control, pe baza unei 
nt1.nV",npÎ ... ~ ... , ... tu;4"illoft4-.,. ........... .0. ... _. "'" '..,..0:'-6 

ca este licenţiat al Facultaţii de 
Ştiinţă, secţia Matematici .•. 

S'a spus bine că matematica are 
suml'i7,,,,),,, pi! Azi t'ontl'fllol'. m5l.in .. 
la "ţuhaus"! ••• 

* 
TANARUL poet cu numele ce se 

apropie în mod frapant de un vechi 
rege persan, este melancolic: 

- Am comis şi comit atitea poe
zii, le public şi le recitez până fac 
spume la gură, insi nimeni nu mi le 
laudăl .•• 

Fiind invitat la sfetnicul său pen
tru a mânca plăcintă cu mere., Ha
l·un-aI·Ra.,id o cople!Ji pe gazdă. cu 
laudele .•. (Ieşi foile plăcintei fuse
seră arse. 
Săptămâ.na viitoare, de,i pliicinta 

fu excelentă., califul minei şi tăcu 
chitic. Când să plece, femela işi 
călcă pe inimii. şi ceru explicaţia: 

- !O:.tăRâne data trecutli. plli.cinta 
D I UrJl: 1J1Lie;i'-Duuii' '11. l'UL U'7 iIoI IAU· 

dat-o; acum a fost Într'adevă.r bu· 
nă, dar n'ai mai zis nimic! 

- V~i'l @urâse inteleptul ftl.lif; 
acum n'a mai fost nevoe de recla.-
mă, fiindcă ••• s'a. lăudat singură r ... 

GAVROCHE 

El 

Mlchelle Morgan 
Jean \..JaD1n 

vin la 

-

Pierre -~ Renoir 
~inema "T D A IJ IA'" 

li ,. 

La cinema '"APOLLO" 

-' 

-- -
~ , ' L '. 

~-::COUL 20 V. 1941. - Anul xvn. Nr, 
as*" 

PreHnh.imbarea bancnotelor de,:j()O(), 1000 şi 500 Lei s'a prehw
git până la 20 Mai 1941 inclusiv. 

Banca Naţională It Români .. i 

COMUNICAT 
Având În vedere, că, din (life-Ilete au incetat de a mai avea 

fire motiv"', o pr..te din pnblh' curs legal Înd dela 16 Aprilit> 
nu s'a prezentat în tt>,rmen peu- 1:'41 şi ~eci n~ ~ au putere de 
trn prescbimbarea. bilett>lor .il.., Circulaţie pe pmţă. 

5 000 le 'l 1000 l' • 500 le- BaIrea Naţională a României • ,. el ŞI 1, 

S ta-ec.ta.eo i' 
UI~UMfUI~IIWI~tIlHIIlItIIWIIIIIII""IIIHJ"~ .. ' 

CI N EMA T O G nA~ 
Capitol: "Demonul din ur( D 
Thalia: "Casa din Malta" , 
;\Jlollo: "Domnişoara .', 

grafă". 

Corso: "Doctor Cyclops", 

scoase din circula.ţie confonn pu- .................... -............ ~ ..... 
blltoo.pu..a.:aor Q. .. ~c>...lo-~.., D .... oa. 

Naţionali a României aduce la 
cunoştinţă că. aC()l'dă un nou şi 
ultim tennen de preschimbare a 
acestor bilete, până la 20 Mai 
1941 indu~i", 

Plata cu reducere a imDozite .' 
Prelungirea termenului 

Acest ultim termen nu va mai 
fi prelungit, aşa că biletele cari 
nu vor fi prezentate pâ.nă la 20 
~Iai 1941, nu vor mai fi pre
schimbate nimănui sub nici nu 

tennen. 
Se reaminteşte că aceste bi-

Ministerul finanţelor adltce 
la. cunoştinţa. generală că ter
menul de plată cu reducere de 
5 la sută a debifului devenit e
xigibil în primul trimestru. pen
tru impozitele prevăzute de le-

Îosf: p-;.eiu;~qîtp"'jha 19i~if!cf-a~ 
31 Mai 1941. 

In consecinţă, toţi COlI! 
bilii cari doresc să ach' 
pozitele, devenite exigili 
primul trimestru din €:Ii 

1941-1;2, vor beneficia d; 
cerea sus amintită cu " 

cii inliiutit;';iz" ~~est~it; t 

MIC A .p U B L ICI TA 1 
Apare in fiecare zi. Minimum 10 cUVintel 
Anwlţurile in schimb, preţul dub!u, iar cele cu elişeI! tarif spe
cial. Orice 8!l1mi centt să apară m altă rubrică decat cea res-

pectivă, se taxează dublu. 

DE VANZARE cu preţ iet" 
cupeu deschis şi un altul, CI 

VAND sau dau în parte re~; 
jugăre porumb, 2 jugăre: 
şi cea. 7 jugăre diferite ' 
tUri, aproape de Timişoa~. AnWlţurile pentru rubricile "CERERI D~ ~ERVIC~U" (Mena 

jere) nu se pot publica cu adresa. exactă CI numa,l adresate 
Post Restante sau la. Ziar. 

DE VANZARE la linia . 
culă tramvai No. 1 şi 2, 
raport cu intrare din 2 

ŞI nmou DE compusă din: 2X3 ca AGEN'lURA GENERALA DE ~OMERŢ 
COPIAT ACTE: 

dep.; 5 X 2 camere şi del .. 
camere şi dependinţe, CI:: 

•. B UNA VESTIRE" DE~m'&tYRf~l ~~~eţ~ 
cu baie in Piaţa Traian, 

fimişoara fi, str. 3 August .Nr. ~,:> (vls-a-VIS ne r-~ "U?row~--. 
.ffijloci.m in('heierea inţelegerilor de vanzare--cwnpirare ,1 de .nchinere 

" imobilelor, in condiţiuni foarte aVll.Jlt&joase. DE VÂNZARE 54 jugăre. 

Ao1NU N T U R\ I LEA GEN TUR I 1 In comuna Herneacova. 

V E S 1.' ... H E" IIIUIlIIII\ D~e~~:!!tuto-sport' 111111111111 "U UNA 
CUMPAR 2-3 jug. pământ cu su-DE VAN ZARE la 5 Km. de vama DE V~NZARE in cartier 

ma până la 300,000 lei, aproape Buzia,ş 2 jugăre pământ, insă- nOUl aproape d~ tramva, 
de Timişoara. I mânţat cu trifoi. n~t~&" cob:rnpuaă. din ~dea 

o PRED t\U . ft' 1 l d bă _. ca afle, ae, camera e' __ :.a-___ ~ __ T ___ #';'_ V.Hc:::III,~'h.o.tl" ....... le· ln oca. e canl~ n _:::1! _____ ,_..lI~ ~ __ 1...! ... :',' 

Fabric sau Colonia Ştrand casă p~mtru mar::un mlX1:e, cu ncent subsol, pivniţă şi spălăto; 
cu 1-2 camere şi grădină cu ŞI tutun gene, la loc bun. I chet, tera.cota, instalaţii 
220.000 lei. SClmlB casă din Oradea cu fond I dio,. telefon. automat 

PREDAU la. loc de centru prăvălie de comerţ in Timişoara, - preie-: poartă. Se poate ved~; 
coloniale şi delicatese cu brevet rabit articole technice, depozit de I după masă, dela orele 5-: 
de tutungerie şi tot inventaruL lemne sau cherestea. [VAND, SAU SCHIMB ca;; 

VAJ."iiD In Clru • .u. ;&uli a .. ,,-& "' .. ~ A.RItlND~Zy f~rmă. 14 iUlZere Dă-I nin OI'Qrl .. A. ,;~t_ .. _.'MRinm~ 
. tratl ' un alt lot de 175 maat lllsam:mţati la. 31h Km, ca~ere, bucatarle, w eam!: ' 

st~. pa. ~ ŞI dela tramval, cu grajd pt. 50- apa, canal faianţa, cu 
stJ. patratl. _. 100 capete de vite şi locuinţă, cu pământ în Timişoara. 

VAND loc de ~a ln Bulv. Dr, 75.000 lei arendă anual impăr- CASA DE VANZARE in 1. 
, Vich. Babet LeI 200-.000. ţând recolta insemâ,nţată. ziaş, 1 X 3 camere, buci!i 1 

CAUT local, 2 camere şi antreu SCHIMB cu casă sau pământ în meră de alimente cu 2 te, rei 
pentru. cabinet dentar, parter. Timişoara. casele din Oradea, tuate in parcul băi1orin, la 
Cartierul Fabrică. Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str. pitoresc loc. Grădina Ci~ • 

V AND in centru FrateUa la tram· Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu ţine casei este toată pl ' 
vai casă solidă din 2 locuinţă â Maiorescu 800.000 Lei şi casa din pomi roditori. 
câ.te o cameră, bucă.tărie şi speis Cluj, Str. Mocioni, in valoare DE VANZARE LOCURIDi 
(teracotă, electrică) preţ 150.000 2,500.000 Lei. şi vile cu autorizaţia dec : 
lei. V AND SAU ABENDEZ in Băile ţie in Băile Buziaş, inm . ( 

V Al.'\JD in total, sau cantităţi dife- Buziaş, lângă parc, restaurant şi Regina Maria şi parr~ 
rite 300 vagoane lemne de foc cârciumă cu sala de mese şi gri- Feroginoase. PreţUl dt~ : 

. t b dl'na- cu tot m' ventarul., 70.000 lei, putlndu-se p'l l fag, cal. L despica e, a vagon 
Timişoara. V AND 72 . w. t la C I rate. Ta 

Ş 1
. lJu: ... ~~mand Tim! a ea Pentru toate allunţurilt 

V AND 220 jug. pământ in hotarul agu UI, a. ,:,.p...w: fi şoara, ca.te in acest cadrU, lI!!l 
Urseni-Giroc, cu 45,000 per jug. cu 70.000 leI per Jug. sa _ pentru info 

DE INCHIRIAT un local de tutun- PREDAU local de prvivălie la. loc necesare - numai la 
gerle, fără inventar. central, cu vitrină. mare, admira- ,.BUNA VESTmE",~: 

INCHmlEZ in Piaţa Traian local bil pentru bodegă de alimente sau gust, Nr. 25 (vi&-a-VIS 
de prăvălie. alt comerţ, ţa Coronini"). 

SE CAUTĂ pentru o fermă din V Â.l.'\JD cărucior de copii .,Sport", 
apropierea Tinrlşorli. _un mecanic in bună stare, ieftin. A se adresa.: 
conducător de tractor, care po- Str. Ungureanu 13, spart. 9, 
sedii. şi carnet de tofer. A se 'nUN'" DAr"W'TT~V""~'" • 

Pia Asăn ti 4: a,part. 4.... A v ... ~ ......... ~~, roman-
adresa ţa ej}, • că, se caută pentru birou aVOC8-

CAU'f CAMERA ELEGANT MO- ţial. A se adresa la zial'. 
BlLATA cu baie şi intrare sepa
rată, in centru, pentru două per

soane, adresa la ~ia. .zia.rulJ,ri. 

CUMPAB cui sănătoasi., 2-3 ca· 
mere, bae, ap&duet, ofer 600.000 
lei. 

o.a 
" 1 

CROITOR, caut unul sau /> Ta 
tori din provincie, la lucr:: , 07 
nă. Suport jumătate dilt' , 
lile de transport. Croitor; .• , l 

st!". Gh. Lazăr 3, etaj 1. ~" 

BUCATARIE CURATA. I 

menuurI bine gătite In ,sV .~ 
No. 7, etaj 1, :_e uşa din':fi' 

.. 
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) R e z uIta t 'u 1 . . A . 

:"~~obelor scrise la examenul de înaintare al invătătorilor "Stanca 
CRONICA FILMULUI 

IIHJf'" grad IL dela comisia Timişoara se cuprinde in urrnăto
~!,~I tablou, alcătui! pe gru~e de câte 20, cu oarele când Film a cărui premieră va fi mâine la "TH4LIAi' 
ta' . trebue sa se prezInte la examenul oral După un roman de aventuri al zeazii. pe urmă, ceeace ne fa~ să 

MAR'ţl, 

20 MAl ORA 8 DUflNEAŢA 
L ADdz'uică Ioan, Cia.cova. 2. An
Ieseu Dimitrie. Recaş. 3. Andro-

IOD,. ~ ___ :1. •• ~..J.-.-_ • .a._ ~T 
oi. 5. Andreeseu loa.n, Foeni. 6. 
Ştefa.n, Cărpiniş. 1. Botu Ni

Sacoşul-Mare. 7. Croit.oru lUihai, 
Secaş. 8. Donca Iosif, Ia.nova. 9. 
Donea Ioan. Blajova. 10. Danchi 
Nicolaie, Beba-Veche. 11. Dogariu 
I_ ... , 1"-__ 1_ ... _ ::i.~. »uJ.U.1",I.~i,;U l'f.I,U;-

Sânpetrul-German. 14. Soicu Teo
dora, Vinga. 15. Teacă Alexandru. 
Utvin. 16. Tătaru Ioan, G!armata. 
17. Toma. Ana, Chesinţ, 18. Trifa 

lui Jean Martet. Maurice Gleize a regretăm că-1 vedem folosind atât 
transpus pe ecran acest film, care de des nota brutală in alte filme. 
abundă. în peripeţii de un interes ltlichelJe l\lorgan. care nu apa.re 
constant. j;~roii: un om încolţit, decât la jumătatea. filmului, ut. 
pentrucă a ucis, sub imperiul mâ- desăvârşită.. N'am putea spune de-

DV.lU.DU, .l'1llJ'lIlD. "'0. .I.uca uavru,. aai,,-,,l,,, trA .. lfI ... Aao ... a-a ... & ..... -t<.tf.. ...J.~ ____ .... __ ...-J_ •• "E:I' ~- ........ ~I ~"l~ r-" _ ... ___ i 

Cebza. 20. Teodorescu Nicolaie, Iz- de poliţie, căvitanul unui vas cu ar- imprăştie această făptură. sveItă " 
vin. 

ViDga. 8. Constantinescu 
'An Sâna.ndrei. 9. Cojocariu E-..... , . 

rin,. Cuvejdia.. 13. Dăneţ Nicolaie, 
Hunedoara-Timiş. 14. Dami'lescu 
Ioan, Chizdia.. 15. Fibişan Simion, 
Reba-Veche. 16. Uorhoianu pP,tru, f lUIERCURI, 
Icloda. 17. Ionescu Anr()rd, Craiu- 28 MAI, ORA 8 DHIINEAŢA 

me de contrabandă şi un poliţist tainică, cu ochii ei mari vel'71 ce 
care cautii. totdeauna pe cineva, amintesc imensitatea mărilor. 
dar ascultă uneori glasul inimei, Pierre Renoir, În rolul poliţistu
toate aceste personagii sunt carae- lui, ne dă o siluetă rapidă. dar p,e · Vinga. 10. Cosma AndreI, 

~h' ta. 11. Iancu Maria., Freidorl. 
igi~' .MiIi Nico1ae, Vinga. 13. Marian 

€X • • l<'ratelia. 14. Friedrich B0-
l d; . F~telia. 15. Nediu Lucia., 

. 16. Nedin Alexandru, Foeni. 
'",~.u~ 'In.ţ\.- F .... ni..,l.R __ OI!l.Ml C.a
Magd., ti!IWOVa.. ~II. Ularu \' IC-

I • 
· J)enta. 2Q. Ra.nco'V Gavnl, 
gs. 
. ft VA.1 ORA 8 DBflNEATA 

1. !ndlllŞ Gheorghe, Sâ.nnicolaul 
2. Andrei Victor, Sârbova. 3. 

eleaD Mihai, 8atchinez. 4. Bog
eseu Simion, Căpăt. 5. Bărca.n 
itrie, Topolovăţul-Mare. 6. Bo-

Dimitrie, Bndinţ. "1. Beleuţă 
rîe, Ghilad. 8. Cărmăzan Ion, 

tu!, tthlnez. 9. Covrig Aurel, Cebza. 
re~, • Crulea Petru, Orţişoara. 11. 

lantinovici Milan, Petroman. 
te, (local' Dimitrie, Uliuc,. 13. 
loa~. mba Ion, Belinţ. n. Chin'ă 
a',' rigorie, Ohad. 15. Eckert VIOra. 
l 2 . Dleolaul-Mare. 16. Georgescu 

n, Variş. 17. Ghlle7..an Nicolae, 
. . 18. Giannatill Petru, Cbe-
19. Gngu Chirilă AnA, Coml~. 
Ivsn Albin, Comloş. 

%S ilAI ORÂ8~DiMINEA'J'A 
n. t. Blaga Terezia, Chesinţ 2. Bat
ilrt. Bie, Jimbo1ia. S. Bereiu Vasile, 
i. 4. Blaga Alexandru., Chesinţ. 
)r!' Căpriţă Valeria, Jimbolia.. 6. 

, seu Nicolae, Suştra., ~ Câm
u Gheorghe, Rodna. 8. Cojoca

Ioan, Duboz. 9. Chim Gheorghe, 

Nou. 18. Imbroan0 Ioachim, °11&

tiţ.a. 19. Ivaşcu 1011, Alio!}. ·20. IvftS
cu Silvia Lădllro. Bucovăţ. 

DUMINECA, 
25 MAI ORA 8 DIMJl\'EAŢA 

.1. • .lea manu, ~nOVIJa. ~. Iancu-
lescu Ştefan, Şoşdea. 3. Jucu Cor
nel, Dragşina, 4. Labonea Teodor, 
Buzad. 5. Mariescu Elena. Pesac_ 6. 
Miţ8.ru Ion, Bazoş. 7. ltlanoleseu 
Vasile, Ianova. 8. Murariu Petru, 
Tormac. 9. Milii. Teodor, Bucovăţ. 
10. Marian Maria., Ciard.a-Roşie. 11. 
Milosav Iosif, Seceani. 12. Maila
teseu Că.lin, Jamul-Mare. 13. Mi
reseu Lucla, Colonia.-Bulgară. 14. 
Movilă Ion, Biled. 15. Munteanu 
Doina, Igriş. 16. N edelescu Nicolaie, 
St3nciova. 17. Nica Tiberiu, Jehel. 
18. Nicoam Gheorghe. Sacoşul
Mare. 19. Nana Ana, Recat. 20. Na.
na Ion, Rec8fJ. 

LUNI. 
26 MAI ORA 8 DIMINEA1A 

L Ostroviio Sofia, Beşenova-Ve
che. 2. Olde ~ Ferendia. 3. Oar
şă Ioan, Pustiniş. 4. Olte&nu Nico-
~----;r ------ __ - .....-_.....-.., ......... ___ "",_"""a-

ghe,. Giroc. 6. Plapşa Isaia., Bără
teaz. 7. Popa Aurelia., Alioş. 8. Pe~ 
t~u Ioan, Rerini. 9. Pescariu 
Traian, Cenad.l0. Pataki Etelka., 
Moşniţa-Nouă. 11. Pitic Veturia, 
Ghizela. 12. Popa Ştefan, Merţi
şoara... 13. Preda Victor, Moriţfeld. 
14. Prodan Efrem, SânnJcolaul-Ma-

Im. 10. David CoPiola. .... UaranL re. 15. Pant<>a C ... lioiun. Jgri'1" 18. 

DnjesCll Ion, Peciul-Nou. 12. Pava Iuliana, Pădureni. 17. Popovi-
Al.A_6_~ ... .....L.-..... ;. ~ ___ ... ! ... n-.-!___ 'W'a ___ ~~_ ... ~ "'~_..1 __ 

ăw; lomon, Cadar. 14. Faur Alexan- Elena, Jebel. 19. Răsădeanu Ioan, 
l\ii . a, Cadar. 15. Georgescu Ştefan, Fiscut. 20. Roşu Ioan, Ghilad. 
lat mih&iuI-Român. 16. Iovănuţ Mi-
ed~, rva, Cenad. 17. Iovinut Teodor, MARŢL 
5-' Dad, 18. Ionescu Barbu, Giroc. 21 MAI. ORA 8 DIMINEAŢA 
ca;; . Pop Elenat Jimbolia. 20. 8i- 1. ~ Efrem, Valcani. 2. Roi-

ta Elisa-bet&. Sânmihainl-Rom. bu Ion Uniu. 3. Rotariu Dumitru. 
SAMBĂTĂ. Cadar. 4. Sandula Geza., Reca..,. 5. 

%4 MAI ORA 8 DIM1NEA'J'A Stan Ioan, Gătaia. 6. St.oiea Emilia. 
LăţQna.ş. 7. Sârbulescu Alice. Sat-

1. Barbu Gheorghe. Hemeacova. chine:t. 8. Sârbovan Ştefall, Cala('ea. 
Bura Gheorghe, Berecuja. 3. 9. Stoiu Sabina, Ghilad. 10. Sfeta 

III, rehan Ana, Beba.-Veehe. 4. Berin- Iosif, Tol\'ădia. 11. Sehmidt Nlco
'in I Eca~rina., Otelec. 5. Boată Ni- laie, Cărpiniş. 12. Stănescu Lucra

laie, F ts~ elnac. 6. Carantină Ion, ţia., Şoşdea. 13. Silivan Dumitru, 
pl . +~._._._._._._ •.. _ .• _ .. _ ................ .. 

,:AVIZ 
Camer" de Munca ;.l'ftI/;'i0u,,1A< 

• MI CU~lnlă u-rmQ.,oareM 
· 
Ucenicii evrei ate ~ăror con

tacte de ucenicie sunt anuiate 
ilt lorm Deciziei Ministeriale 

T. ~'q8~ dm 8 Martie 1941, 
beată in . Mon-ttoruZ Oficial 

r',69 din: 22 Martie 194i nu 
pot rămânea în . atel~ele 
eriaşilor patroni unde au 

~t angajaţi. ., . '. , , 
,U ", ti ~ c~trariu patronii con

ravenlenţ, VOT /i sancţionaţi 
Icr.conform L .. . 
lin' ' egn. 

• 
, ~oli mC8eria§ii patroni ere§
~n1 care posed cărţi de me§ter 
lucrează pe· cont propriu 

SUnt obligaţi ca-în conformita~ 

cată în Monitorul Oficial Nr. 
99 din 30 Aprilie 1936, - în 
termen de cel mult o lună dela 
deschiderea atelierului să cea
ră Camerei de Muncă Timişoa
ra eliberarea brevetului de me-
8eriaş. 

Acelora care nu se vor con
forma d'Î-':tpO:!iţiwnil.or legii li se 
VOT închide atelierele, iar res
pectivii VOT fi pasibili amenzii 
prevăzută de Legea Pregătirii 
profesionale. ' 

• 
lntrucât la Cameră se ţin e

~enele,pentru eUberar.t?..n·tU-
7urilor de capacitate profesio
nală - toţi meseria.~ii creştini. 
care au solicitat eliberarea' tit
lurilor' de capacitate pro-

1. Ţăran lorgo\'an, Şipet. 2. Toma 
Titus, lIitiaş. 3. Ţigăreanu Gheor
ghe, Beşenova-Veehe. 4. Toma }'iri
că, Cheşinţ. 5. Văsuţiu Ion, Chel
mac. 6. Vrapcea Dimitrie, Gherte-
.... :.,u '" ,.' ......... _ ..... __ "..,.....:_L_.__ .. II; 

l\la.re. 8. Vanca Alexe, Pesac. 9. 
Zahradnik Ghem, Otveşti. 10. Zărie 
Aurel, ulin. 11. Fometescu Ion, 
fiil:.anni.n.n.1Q .... I_Ua_ "'9. D.o-~doJ. 

Petru, Otclec. 13. Toma Enache, Ui
senteş. 14. Comoş Eugenia, Beşe
nova-l' eehe. 15. Sebeşan Ştefan, 
Felnac. 16. Sebeşan 1<ica.terina Fel
nac. 17. Răsdeanu Gheorghe, Beşe
nova-Veche. 18. Jurca Gheorghe, 
Unip. 19. Chlşa Simion, ltlănăstire. 
20 .. Domenti Serghie. Voiteg. 21. 
Dabiciu Aurel, Semlacul-!\Iare. 22. 
Dablcu EngenIa, Semlacul-Mare. 23. 
Dumitru Gheorghe, Ianova. 

Preşedintele comisiei, 
Inspector General Şef 

ss. SARIN EVUŢIANU 

teri7.ate cu o trăsură sigură. care n'o putem uita. 
Şi întocmai ca şi romanul, filmul Saturnin Fabre, Carette, Gin. 

Iasă loc la doi factori esenţiali: fa.- Manes - atât de frumoasă intr'un 
talitafea şi iluzia. ' rol prea s('urt - GuHlaume de Sa· 

ltlaurice Gleize a ştiut să ne dea xe, Brrgeron, Pierre Magnier, sunt 
f' nnpr« (1 .. ,," 1 it .. t.'i tnl!"~I]" t..i'i ".;S~- rn .tntji fna rt~ hin~ intp2"1'llti In M
IOare dm cauza magml 01', unele JUrlle lOr . 
sumbre şi ceţoase, celelalte pIine de .,Stânca de mărgean", film de 
lumină. . mare proporţii şi de largă respiraţie 

Internretarra foarle bunii.. Jean eeică. f'stf', f?iră Îndoială. o impună
Gabin, mai Întâi aspru, după obi- toare' realizare a studiourilor Iran-
ceiul său, se Îmblânzeşte, se umani- ceze. 

---~~.,<..,.<>_ ... - ... - .... --_ ......... - .. - ........ 
1 N ,~O Rltl ATI UNI" 

ABON .\MENTE: P.e un an I d~ \'ie:mi. Dorit~ri ~e .a c~ltiva 
- 800 lei; pe şase lum - 400 VIermI SImt mVlt.aţi sa. se 
lei; pe trei luni - 200 lei; pentru 1 prezinte la. l\lătăsăria Statuhd. 
instituţii de Stat şi întrf'pl'in- IV., Eu1!'\'. R('gele ~lihai 1 NI'. 21 
dprl particulare - 20QO lei. I (fost 1. G. Duca) pentru a primi, 

. . -O- gratuit, viermi de miHase şi instrac-
Ministerul Agriculturii şi Dome- li unile necesare. Tot acolo se pri

niilor pune la dispoziţia crescători-lmesc şi gogosile recoltate cu preţul 
lor de viermi de mătase, încă o seria de 100 lei kgr. , 

I1I1mUIIIUIIIIIIIlltlllfllllllllllllllllllllllllllll1lll1111111111ll11l11111111ll111111H1111111111111111ll11l11UlH1111~1l1111111111111111111111l1111U1IlIiiiiiiiiiiiII1llllUUUlll1111111111111111111l1mll11111n 

ILA\ C 11I~IlE 1~1 Â , r ilHI A IL II A H 

,SI! ~e cu dispoziJi;t1!!le art. 160 din 
111' • gea Pregatirn . Profesionale 

,. ~citarea tAe8eriuOl publi- ~=: d~eS;::'~e~~;~s:' se lIIlIllIIlIlUllllllilmlllllllrnllllUUlillllUlilllJlllIIIIllIIIIIIIUllllillmllll!l~!lnIllU~1illlllllllllllllllUliililillIUlIIIIII11111ll1l1IIIHHlIllillllllllllllllllllllllllUlUlI1~H1IIIllIlIlHllllllln 
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DIN GANDURILE AL TOR~ 
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.~ 

m. 
(Urmare) GHEORGHE COŞBUC~~~?:=:~U"~4~. 

Dacă. poate fi vorba de 
rze.o influenţă. străină, atunci DISCURS DE RECEPŢIE ROSTIT DE OCTAVIAN GOGA se infirlpau planuri, se clasicismuJ. greco-roman şi n.eo- A şau gânduri şi se cOmenu; .. ' 
ctasicismul german i-au impru- IN SEDINT A "ACADEMIEI ROMAN Eli, LA 30 MAI 1920 rU, fie că le rostea'" 
mutat din miJloacele lOr ca să-şl cu fraza lui sa'C8.datl de 
l't'-aJljzeze cu mai multă înlesnire tr'un caleidoscop pitoresc şi deli- Fulger moare, e plaru; şi îngro- dactat alb-tun cu alţii, Literatura socotitor, fie că 'ntr'o tit. ' 
opera. intuiţiei lui sigure şi pri- cat. Apropierea dintre om şi na- pat ţarăneşte; pe ~~unci apărea ca un.apostolat: ră de fulgere. Caragiale'· II 
cepute. Dar aceste înrudiri sunt tură îi face si. se confunde, mi- Scmtorul credea in nrununea lUI vârlea în faţa noastră. 
şi. manif,estările organice ale ge- nunile ei se personifică şi iau in- Pe piept, oolac de grâu de-un an de reprezen.tant ales al unui bitoare. Coşbuc eulJuzee ". 
nului epic, care e partea de că- făţişări de fiinţe rustice, calde, Şi 'n toc de gaUJen buzdugan n:arrl. el se lV;a pe areoa. de lup: vobea. de cei din umbra ... 
petenie a creaţiunii lui. Coşbuc sănătoase, rumene, comunicati- ,t."ăclâii de ceară ţi-au făcut~ tă de c3;.te on .0 mare ~roblema îndărătnic, în ochi cu o ~ 
era inregistratorul obiectiv al ve. Seara e o fată, soarele flăcău, In dreapta cea fără temut, preocupa mulţimea. PleIada Ca- ... . .' • 
satului. un miraculos sismograf vântul holtei şiret vara femee Şi'n mana care poartă SCttt~ ragiale _ Delavrancea _ Vlahuţă, re patm:aşe eare îi 1~ 
al 'Vieţii dela ţară în aspectele ei robustă, Prahova fecioară nit- Ţi-au pus un ban. dispărută prea de vreme dintre tea lf1;rga v de filosof antic, 
senine, idilice, cele mai potrivite valnică. Toate-şi vorbesc, se agi- noi, într'o nobilă solidaritate răs- rar ş: ~'Pa.s~,t. Ne. aduca 
cu tempera.mentul lui, şi de alt- tă, se hirjonesc, îşi spun păsul. Ou jăclioara pe-unde treci colea valuri agitate în opinia pu- din că1.?'tonile 1~ .. d:la ţt c 
fel cele mai apropiate de caracte îşi strigă durerea lor. Din când Dai zare negrelor poteci blică păstrând însă pe seama nenumaratele ratăciri at ' , '1 =~~~~:II 
rul :fun.damental al poporului no- în când fişii de întuneric cad pe In noaptea 'largului pustiu, scrisului un respect religios, cu care p eca .lara 'r'U1.iI, 'j 

stru. Din primul lui volum ca şi câmpul plin de soare, orizontul Iar banu-i vamă peste râu, menţinând totdeauna scrupulele încet o dhestiune de filo ' 
din celelalte. Fire de tort, Din se întunecă, negurile se întretae Merinde ai colac de grâu onestităţii artistice şi prestigiul rind insă se cufundă In· 
ziaml unui PierdeVari şi Cân- brusc. furtunile se încaeră şi Pe-un drum de veci. de atelier. Coşbuc se frământa toată figura i-se muia In 
tere de Vitejie menţinute toate grindina aspră lov~te pământul alături de ei. Mi-a fost dat adese colle si cădea pe gândlll'i 
in aceeaş in1ănţuire programati- din care tîşnesc mugete infrico- Nu e nici o mirare că urmărind 1" f' , .., f· 1 d t CI 
.... ~, ...... .<1; .... +""..,. _,hHI::: """' ......... (ţt"D- "' .. -f,Q ••• o,...~ .. "" ...... ",,;--' ~";.'''·~''A~'' ~ .. t.t',,1 "'"" 1""J:IV~ :.... _w ~ .. :::'n.l<> Aşa 3e l n I .. a pea 7a ,. 1 rp fi! p. ('\..: 
fie, s'ar putea reconstrui psiho- codru. sbucmmul unaş al adan- lui el i-a deslegat taine adânci ş-t doina lui ' 
logia ;tnuf s::t.în toate ilJ?<?Sta- curiIor. stâncile care se de~ică, şi ~ prins pe alocuri adevăruri 
zele el. Zugravmd acest mlcro- apar cu o putere elementara zu- mari din însăş fiinţa lui, dându- . ..' 1 pţii. se nostri n.u s'au despărţit 
cosm, pars vro toto, poetul ne rrrăvite nlastic şi lapidar ca in ne poezii rezumative cum e Doi- Abi~ dupa m:zu 1 ~o obici- rari şi l-au urmat in toal! I 

dă Insuş ta.blou1 s1ntetlc al nea- Cartea Facerii, toate SUDlJSe une] na o cântare a cintArilor noa- ~cutur~ dQ apA. ~ 111. "t . '1 1 . I d eoiil dil 
mului. ~ ~ ve:lnice!'li ohibzuite rathi in carre st~e de totdeauna. nuită. cu· .. â;,-t,ul ii ~ra)DaI ~p~~ ~:~t~ri~ ~~ o! .' 
. Cintarea lui se d:sfa..,.~ra în am, plângeri. sori, stele. pur- Vieaţa in aeest timp ca o per- colţul gt:1"et îl trasarea ~ nie' , .. 
Imnul vast al naturel. ced dut)ă o tainieă poruncă de fidă ursitoare din baladele lui i-a nervos Ş1 o fosforescen~ straN n~ literat:u:a ~ arta Baa 

Pe seama lui Co~buc insă, na- sus căci 1 t A d ~.' ul ."1 i.-se ivea în pupilele a'Pnnse. u, glat la ţara f}l aproape 
tura are o specială semnificare, ' ' . . ';tIa. pe ;.an

b 
ma~IIllij! . ~tnîer~l tor atunci nu mai era modestul refe- lor subiect a fost 8.C8Itm 

d 1 t t ' ZI ruee. ~ uc B a nS11)I nal.n e. M' . t eu timidi- A-tul' 
ea nu e c!l t;I pen ru un sen 1- _ La Dumnezeu Munca lui literară tumultoasă la rendar dela lOIS "er, • miI.J.l UI. . 
ment snblecbv, decorul care se ~ i'· . ta:tea. stânO"ace a 88,teanulul des- • • .1tJ 40__ - .. f - A t Y ' Sunt toate câte sunt să fie.... lDceput. a urmat ntr'o continuI- t t" O d " x c--~intă Este, demgur o iDaltă 411 
a~eaza propriel raman an a ta A t t V A t d A oonoen ra • ethln", VI""".... , '. r: 
tI' E trV t nI" tru' S· te neom rerup a. ra liS e- .. 1 . A' 'dica fruntea care pe seama lor faptul , 

~~ qlifeli~ la!fJorlt6i11t alsupi{ţ 1,.. ~ _-L>I __ 1 - _L ___ ~m~:.11 __ :"'Aftl ! .. : 9. n1"On!'1e1 va on 11 rt . .0 ........ u_!~. -- .... , ' ....... r.-
.; " - Tu laudă mereu Homer, cu splendortle JUl mtm- şi vorba lru ~e <lesJ.a.~ .Q.L rifi t •. , 

ma orândUIre, in care omul e un S Il t D uZ A Ti P tuei Co scurte repeZI sentenţioase. Ne ve lca unanim mtuiţia& ri 
element subordonat sluiind o u ee, pe omn ...• se. dsc St 1';, o:'esR:abo!l1 - vor~ de cei 'din umbra. satelor, bătaia tunurilor. In ~~ , 
t · t W • ., AtA c' roane e o e SI" az tU nos- lit"··· l·tă ......,...;~... llt ,_ 
)n. a a el. aseme'1111.TlPl • ;an 1. u- In această horă nesfârşită a tru pentru 'Neatâmal'en , tîlCl1it de obida lor, de p? lClan.l1 ve- p 1 ~-=> ... ~'-§' ..... , rea al.O:'l J 
nUl conac. sau 11!11l1 ful../'r care t·· •. . . I ~ ~A1 u1 t t S ··t T na1i de su:bprefecţl nebum de prins aşa. cum au văm! : 
desni~ă VRzdu111l1 Nimic din eg-o- na urll se ULŞIrue ŞI oamem cu ne ln...."les U urar. pIn m11-' tat t-
rentrismu1'malad'iv al li'ricel mo- u~hi.i l!1U~J~z.i! t;lUllL~~i, ~uvilu- t~nt a tucepu~ ~ă.-.,i propagc crc- ~~p:;;;r: ?~~i d; e=~~ ;~~ (!tI.:!'O m.Â~ un p9DIIl,6 I 

deme care in tremurul unei ClOŞl, mblton de snoave, cucer-,nmtele la re"i"ste. ne care le-a re· w.)CI 'y Mi Y ori un condei, au enm.tk 
frun~ nu vede decM rarliatiune9 nici, răbdurii, ştiutori de drep~ cata dm ~a. Be parea.8;-1 tul energiilor populare. 

, . tul 1 . t b ţ' A • tund că din noaptea asupnn '--« . unei dureri ină,mtru. Poezia lu5 or ŞI ur a 1 ca marea mVl- __ _ _____ -= numaJ o OOll!L1rmare aia 
Cosbuc e o hn .. f;l eoliană pe ca- forată când nedreptatea le-a um- .--.. ----~-- .... - ---- .. --- noastt; seculare ţâşnesc accen- lui profetic pe care 1 .. 
re natura cântă în dragă' voe E plut paharul. Sunt ţăranii noştri ,&., 1 N EMa tele IUl de. revoltă ca nişt~ pum.- deauna o operi de artă 

- . C b 1·ul 1 . . J ~ • j :,j Al oale ascuţite eare se înf1g ,n car-' 
concepţia omului dela ţară. in pe c~re ,aş uc'w ~OL • o~, m-l . .. ,. zia revenire şi o reeun 
intimitate străveche cu cerul si ara~a in~r ~ lunga ŞI van~ta apo- CAP I TOL ne .. At-Uncl ne DUJa pe dinaintea 1 'timiti:ţti artiştilor !Il 
pămintnl, de aceea pulsaţiile vii. l~e. Ei VlAn dela munca ~a~ ohtlor ~eru1 de foc ~a.r:e s,,: smu~- egI ... 

lt't di d . ţ" haulind eand carele scârţle Şl geau fIrele de tort S1 doma IUl rea. man10r a.deriNri U ; t mu 1 u nea e senza 11, pan- . ' . ~. . " ră 'LoC: in' mulul .1; 

te'Îsmul estetic care se revarsă fumull€Se alene din camlO, ei lU- 1HIIII1111111111111111111111111111111111111UmllliUIIlliHIIIIliIII doina noa.st , ne u.ulOl'a.·· eu 
din aceste pagini -de mişcare. besc! ei ~ântă, ei se ~bat. se du~ creştet: Coşbue, poate la mai .. 
Ji'!P(',A1*,., !:anl'l.Hmn ţl'li npl'I'A."t;' hn- la ~Zţ>OIU şi mor facând treI măsură ddt orica,reAlt1tdQ 
g-atllle nrodlE!10aSe ce Re nsrpesc cruCi, Iar peste oasele lor creşte {j(j'IKI Swn 1~'" In ~vun. jit această. idee • .t'entru 
sub o('hil noşt-ri. stropite cu pul- iarba verde ea o binecuvântare Te priMi cu ei fârtat, desrobirea satelor era. ma: •. ~ 
here de aur, E o încrucişare d€' de sus. E o oglindă senină a su- Le-arăţi poteci Q.8CUn8e decât o problemi de ort 
fo~ ascunse. un .. uri~ e:.otis~ fl.e~lui dela t.ari.~ ~,('este st~e Pe stânci le aştenM tu pot, rar, era o oonvingerefatl+t'l 
al firii, o măreaţa invalmaseala VioaIe, pe care cntt~llie vor dra- Când pun picioru'n 3Caf'ă luptător. In măsura eu! 
de energii active, printre care 0- mui. vor de!'''ifra din ~le o ero- f ta de viaţa triamaIi 
mul apar~ ~a un atom ce se pier- tică .pol?ulară cu A to~t~ ~ma ;i Tii roilmZ lor de râu! sanul dep~~ ~_ ~ 
de tn fnfuut: de slmtll·e, vor cantan maestt'1l:'1 Grăbit când prind ei puşca' .'" ~ .. \" 

!'I.lcRtllirilo" pnice c1~lq nnvpstirilt> &oţi plumb" dela brâu:, care t11ft!all depa.rte~ 
Priveam fără de ţintă'n $lUI snrintene tii1:"ăne1ltt până la evo- Iar când ochesc cu hohot perspectiva. distat$f a 
Intro sălbatecă .<mlendoare, ... l5rilp p"l,"'{np "le t'l"P(!1l.t111"i i~to- să inregistreze toealitatel .. 

-r Tu rîzi, căci plumbii moi t t d duh v 

Vedeam Oeahlăul de Apus, ri..~:~t:.?~.!e5? ~~~tp.fl~.~~._~n.~~.s_~~ .Q!,.., iI.ro ilDnJl.,.o"." ~_~, .~~~~ "~~~ .. ·.,..fa. U.9!- ~ 
L/'{JJ.'U" ""~ ~ "","*.1., ~U'\.Io'Q"" '(.1 ''''Il410,, -...- -- - - --- - --- -"'"" .. ..t 
Un uriaş cu fruntea'n soare ..jie, cu o structurii de vers ... a'tlt'f Spurcatului ciocoi. fugeau iele1e şi gIumei, 
De pază ţării noastre pu8.... l:ul"f1~.tli. 1'1 'h1'OJl'7:. cAn..l (>'J'~vă c'" Cos ,y A .. 1 apară tnainte drlpul . 
Şi tiU o lui-i v,jlătQGn~ un d"ng-~t ,lI"; clo~ ... t fYl ~~I buc n a ramas 1)all& a ulR.g~ SI.! n:tanoit.oru1ui tit 
Un nor cu muntele vecin mortii. ('QT1n n~oaT'1i Ai fiT1ă ca UT! sfârşitul vieţii sale numai un zemat pe coa.mele unui 
PluteaJntr'-acest imens senin .,.,icurflt d~ fi11er n~RtOl'PqC In na- cu '.!:& mai frumoasă stea poet al ideilor dela ţară. Litera- Mre era pentru alţii': 
Şi .'avea aripi să mai sboare, ~a 9.dormitli. a. ul1ei T\::ldn";. r.t'e- l!ernt8.nă tura intl'eari. de altfel şi-a dat '.. c 
Şi tot vă8duhul era pl1,n <iinClOQ !C!1 l1P'"N"""pl>P" I'ţI?'\t.Rl"f>'" A~. gaJDeII 1"QII'I.diJIMJ 'JW 
De cântece ciripitoore, "Il sa.tului. el im'bracă i1'l "81"11 mENE von MEYENDORFF tributul ei pentru înfăptuirea re- !tJf' ~ 3fNMJtÎ8~inii 
Privirile de farmec bete ~." ,.,'h;t><>h'rilo !'Ii '''' "'nll111 1,,1. .... ~ împreună eu vendicărl10r populare. E un in~ De cei dela plugIIri, ~ 
Mi le-am Întors către pământJ "le smulse din ne~'l1ra veal'ul"l1or teresant fenomen, cum tntr'o Voi galbeni dt!I/(]4ffle ~ 
Şi spicele jucau in "ânt fire de cron-iti si na!'.'ini (1" isto- ROL F W AN K A vre .. nle. când .conce~. politică De boale --'ale CUj" Q] 
O'· h - d ' A GEORG ALEXANDER d ~ Y"'''· an ora up un vesel cant ';e. nretl1t1nrl""t cu o rară intui - mgwtoa.re din Romama moder- , . • • • •• .,' fu 
Oopilele cu blonde plete, ti~ np artist. f~.I"Ann s~ ~ro"be1ls('p Regia : HeÎllZ Helbig nă, părăsind principiile democra- Şi fOlltil fledejdetH 14 
Oând saltă largul lor "e.1mânt. <ruflRtul nOstru, fie ~1\ încal~:: ţiei ideologilor delr.; 1848, şi-a . 13 

-' ~tp.fă.n;tă Vodă fle că dela Yl1. O spumoasă comedie cu un fond strămutat punctul de gravitaţiuft Cum să nu sefi (l11 .~' Dil 
Poetul privea "fără FnH" "' .... lim Sel0 rănitul trimite cartE' se~os şi tendinţă. .puternici. ma- ne la 0-''', având ea. ulti-rn 8 ......... groaznica arăt;a.t"'e, el, 8~' ..• ~ 

zice el, dar ţinta era. privellB"ea l\casă la ai săi. Ma! mult chiar Fi ftilizo.toa.ro. o 00"0 do BoonO 'Ve- u.... """'v UlS !iii 
însăşi. o strălucită apoteoză.' eroii din basme se imb~că ţără- sele ~e ~n h~or şi, f~ec. ma- crearea repede prin orice mijloa- vrăjitor idiliee, SDl '~ 

Astfel, pe o claviaturi largă neşte. în{elenciunea lor e a po_ galabil ~ Vl3.ţa ~ţIi Vlene- ce & unei burghezii româ.neşti. În· unui vis frwnos .; &SfJ ~ 
~m;e~U1 mnu~ .~ unple~te ~rulU1, 'Pâni. ţf. ritualul mortullr ...o .... ~ .............. .il .. ~- w'u n-aau..,. ,,~tu. ~u.llilUlul 'at·+-1h1 ...... 1nI MontAJ de • 
rasunator. PelsaJe, Icoane ras- pastrea.ză fonnele consaen.te din vieţii de stat :masele nu. neau şi Deomeme ! iU 

1$, detalii jntima ae in§iri ~ ~. pqa~ lor. 8CZiAozI1r~ .(~ III H. ftat, 

-
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~randiDaSa m~nifesl@tie. de infrătire . 
~ romaneasca din comuna Nasolta 

Iii de pe lt~leD :ti~~ului şi !lin ~Slul Ronot lugllSiDIt. pr~.,um 
) ŞI IOlU1lcE11 rcmunel, acond pe demoul generat (utnellU 

iJtl\gulina in mijlcull ICE, DU trtiit dipe. de n~llltal 
.b_e(U"':~ 18 crt.~ în comuna Din comuna Moşniţa: d. no- hai 1, trăiască d. general Anto--

de. tţa din apropier~a 1'imiyo- tar Iuliu Mureşanu, păr. Ilie nescu, trăiască. România Mare, 
hn;, G avut loc o grandioasă ma- Ilievici, dr. Dănilă Suvăgău dir. trăiască Timocu1 românesc si 

ciţi, ne dă. lini§tea §i siguranţa pentru ;Ltenţia ce li s'a dat şi a
de toate zilele~ ne dă putinţa să dăugând că măreţele clipe mite 
trăim ca naţiune., El creiază e- în România, nu le vor uita. nici· 
roi ca Ştefan cel Mare §i ca Mi- odată şi că întorşi a.oa.să VOI' po. 
hai Viteazul, care a cucerit in· vesti la toţi cele ce au văzut .. 
tâia Qt'ă Ardealul~ (j"tătând Iu- trăit în Patria Mamă. 

alt ·c ele înfrăţire române- şcolar, păr. Gh. Selegian, iov. Banatul întregit, un grup de 
, • _ cea de a doua de acest Ioan Iovănel, primar Vichentie foşti prizonieri s'au repezit, l-au 
ele ~ organizată de către ar- Iovădel, Gh. Iovănescu etc., iar ridicat pe sus şi l~au purtat pe 
'l'a d cu concursul Teatrului din comuna Albina, dnii: pri- braţe. Din mulţime s'au auzit 
o • / lIll şi Operei R~n~âne) în mar Nicolae Zărestea, preot strigăte: Trăiască domnul gene
~ ea fraţilor roman", de pe Cazacu, Înv. Teodor Constantin ral Drăgălina, ellberatorul n<r 

mii întregi că Neamul Rom&- ~,Noi credem de acum în libera
nesc este legat de acest pă- rea noastră de sub jugul 8treIL 
mânt-V • Vom duce cu noi a.cea.stă ePdn-

tie, Timocului şi din fostul şi înv Trifu Roman, precum şi stra"! 
~ jugoslav, aduşi în Româ- d. insp Mircea Vrânceanu dela Adresând câteva cuvinte foş~ 

Omagiază apoi pe d. general ţă şi o vo~ spm1~ I!, t.oţi"_ t . 
Corneliu Drăgălina căruia ii A termmat stngand: Si tri· 
urează să fie desrobitarul tutu- iad M. S. ~ele Mam...i I. d. 
ror românilor cari astăzi trăesc genera] Ion Antonescu şi lI. geJl&o. 
sub jug străin. raI c:.. ~~IY'ăJ!na., pentnt bfn~ 

~ ţt ca prizonieri proveniţi din Fundaţiile Culturale Regale, tUor prizonieri, d. general Corne
CI! armată jugoBla.vă. care a fost trimis să înfiinţeze liu Drăgălina, & spus: "In cu-

lti" acest scop, a f08t adusă la un Cămin Cultural. râL.d o să vă duceţi acasă., la ve~ 
o 'ta si tabăra cantonată în Dela Teatrul National şi 0- trele voastre, însă, inima voastră 
In ~a' Bncovăţ, numărând~ pera Română, au f~st prezenţi: o să rămână aici, la noi". 

,.,Eu cred în această desrobi- Romantei Man. . .. "'. 

In 'lac'la!tă, aproape 1000 de d. Dimitrie Morugan directorul O fetiţă, i-a dat d1ui general 
Iuri. ) e) toţi fraţi de ai no§tri, Teatrului, doa Zeni Moruzan, d. Corneliu Drăgălina, un frumos 
'A cari destinuZ i-a ţin.ut sub Vintilă Rădulescu, d. Ion Tâl- buchet de flori, omagiu din par-
LI , ~i"l;"J -;"" ,g ..... _""'. ............ .. ........ ",i ..;t..."" "L '1'i*,"", L"'~*"""" d. ~ ~lIitnrilnr din Mosnita._ 

re §i unire a tututror români- ~. general Cornellu l?ragaliDa 
lor. E credinta unui modest sa ur~t ne scenă, I·a sarublt ~ 
preot al satuZiti. Ea se va în- sold~ţ~l ~aioga.n pe w am~ndof 
făptui7 nu din mila împăraţilor> obraJll Ş1 l-a aşezat alatun <le 
ot:l • .-", l"r--4f.e. ~6 M~ 1~c4.'" .eo. t-; ~ f"'~ dsa .. 
cem. Dreptatea noastră nu se . sub alte juguri străine. Ion Fărăianu, d. Ion Tudoran, "CU NOI ESTE 

e1Itrn a da o deosebită mă- d. N. Avrigeanu, dra Maria Şte- DUMNEZEUn 

BonA INFRXTIRfI 
poate să întârzie. Să ne rugăm După terminarea festivalului, 
lui Dumnezeu pentru această la ieşirea. din curtea. şcoa.lei pri~ 
dreptate şi pentru sănătatea M'Ima.re. d. ~ener.aJ C()melin Drigi
Sale Regelui Miha. I~ §i a d-Iui IroSI, a stat de vOlt'bă cu ci.ţiva~ 

. acestei manifestaţii naţia- fanov, d. Aurel Chioreanu şi d. 
,comuna M oşnifa a tmbră- Liviu Doctor. 

~dil- cea mat strălucitoare haină PRIMIREA DLUI GENE-
Il . mbătoare. Străzile au jost RAL CORNELIU 

. (1 cu Tricolorul naţia- DRĂGALlNA 
Ferestrele ş} gardurjle ca- D. general Corneliu Dră.gă.lina, 
au . fost Impodobite c~ a sosit în COIlllllli însoţit de 

. ,e .~, ~?Voare româ~şt!, domnna., precum şi de domnii : 
~u~t01"n~ dela.. ce! 'T4~ ta- prefect coL Al. Nasta., primar 

tu! P!'na u: cel 'T"'ţ batran, s'au Eugen Pop şi Tiberiu lUuntea-
. arat in ma'lUlrul port M- Un vrun de căIăretÎ: J:l, escor-

• 140 " ...... ,.,w 'rv "",,,,,,,,,r_, fa, m~lIl.8. dlUl generaf uornellU 
ţi&i ridicat un măreţ arc de tri- Drigi,lina, până in fata arcului 
le ~ • de triumf. 
ee __ SOSffiEA PARTIClPAN- ,D. gene:ral Corneliu DrigăUna 
At 'fILOR a fost salutat de lI. notar Iuliu 
~,6 . wDlWlĂ, raw pe dml, au MuroşQn'd,.. - 'lTI'ftIĂt,AA.NllA MI

tk ut să sosească maşini şi vinte: 
e. " aducând pe cei- veniţi ,JlomnuleGeneral, 

1& parte la această manife- Locuitorii comunei Moşniţa şi 
'e naţională. ai comunelar din jur apa1'1inând 

, numeroasa asistenţă, am acestui notariat. sunt astăzi fe-
~ cat din TUnişoara pe riciţi şi mândri de a vă putea. sa-
h "; Col. Petrat. cu cIna insp. Iuta în mi~ lor. . 

al dr N B te 'dn Aceasm. mandrle si bueune ~ 
f ~ ~.. u &nu cu a, tidi- v tă . ..! I su:'-lativul ei. Bogdaneseu cu dna 001 ea as ",1 a.....,~ • 

eu. dna, loct. col. Daminesc~ când!ăd d~_~~Sîblirut!, Ero]'}llUJTt 
DaI 'eseu cu dna, col Butănes- dela JIU, a. ~Dm" m 1 OM! o. 
iltlidna.loct. I'o! Rlll'h .. ..t ln~ nentru a a,mnea mvoa:rele nn~' 
;ru i!al Sabin Evut'a 'd"J:' !'ODU neal'\~'Jre SI a Un.,1 .l ..... c...,.t... 

1 nu cu na, • .• l'b ~.1 f t;i ..... 
,1IIt Ştefan Ard 1~ dn pngonrn, e I era .... ·' ~ ro., n,~' 

_ e ean cu a, .' • - ~x. lU ...... : ~i Il'. ore: entând L' O' B - - - tri Timocenl SI Dlb"~' '<'IU 

:

' criatil din10aB anatuJ.ţe~a ându~i la sCt1tnl Rnl:răi:or ţ4i sl\· 
O' • or ana;. JU- v • t p.wt, 

~ le v, Ion AI. FrăHl- ta- nul cald al adevamt.el or Jl..l-n. 

~ Carne • ~ a ~e Domnule General, numele $1 
: dr r; de comerţ ~l mdu- faptele Domniei Voa~f:toe ne sunt 

, ' po~ ~ Mur
O
gu cu ema, tlTe& bine mmoscl1t.e. V'am unnlS , 

e 1:' r an . p~ea di~ rit la Severin. unde C11 o tena(';-
ţ, p. of. ~asile .Mioo, .d.i- tate si dâl"1..enie R1lf'Cific 'Rom? 

_liceultn C. Dl8.COnOVICi- neaseă ati susţinut şi awrnt 

Pe o scenă improvizată in 
Olotl-toea 9coakn pr~l"O, unde 

s'a des/ă.şurat festivalul artis
tic, Titua Laptes, dela Teatrul 
N aţionaJ a recitat ~JmnuZ Re
gal'>~pe care l-a cântat apoi 
muzica Regimentului 5 Vână
ton, condusă de d. căpitan Pe!-

general Ion Antonescu, Condu,- fosti' prizonieri. cărora le-a 8piUt11~ 
cătorul Statului Român7>. 6 .• Se nuruără 'Zilele pe degete pi.nJ. 

FESTIVALuL ARTISTIC I"â n.d vin si eu. pe ~o. DriD sa
tr-Ie voo.stre; VIn s6 vi elibeTez!." 

A urmat festivalul artistic. D. l-a îndemnat ,,;pol să. prindă cA
Titus Lapteş a recitat "Deşteap- te-o fam şi să. se avânte in hori. 

cu.· ~,v _, tă-te române". cântat apoi de D. general Corneliu Drăd-1ina, 
Pe scena §:H' facut apanţw muziCa Regimentului 5 Vânători a dat primul exemplu, luând O ţi.. 

(I"'A~_._"'nl~ lJII~ ţli,;:NJMI'M iYJfI_~n.h.?-!J ~ ___ I:" _______ ,."...w,. ~ ____ -1- .,:I.! __ .... ,-.., __ v _____ {V ..-~ A-___ ,a_<!!'o ____ .=. ------1' _________ ... 
co~u~'~M~mţa, ?are a rostit niţa. Soldatul Grigore Pepi, ori- în d.teva clipe s'a Iăţit cât uliţa 
o 'I,nflacarata cuvantare, vor- ginar din comuna Tora.cul-Mic, satului. 
bind despre rugăciunea noast- absolvent al Şcoalei Normale din A fost o adevă.m.ti hori a în
ră ,pu ~ este Dumttete:eu::. Vârşeţ, a deelamat ;,Pent~ li- frăţirii, in care s'a.u prins to1i cai 

)7CU mn este Dum~eu. , --: bertate" de Gh. Coşbuc, dupa ca- de faţă: general, preoţi, prole
a lJ'[J'WS ~/: ~'. ---: ':a.JI v ~u~ re elevu şcoalet prtm&re din surI, doamne., ofiţeri de ~ 
mulţum~ta vmnţm ~'" ma"n~m,- Mosniţa au executat cântece pa- grade1e, ţărani şi 801daţ4 fără 
ei Lui~ noi vieţuim de 2000 de tr:.:' tice si au declamat versuri. doosebire de rang şi de vârstă. 
ani pe ac68t pământ care a D. Nioolae Avrigeanu dela O- l.a. sfârşitul horel. foştii sol-
fost, este §oi va fi r<>m:ânesc. pera Română, a. cântat o doină daţi ai armatei jugoslave. in cui
Noi avem nădejdea că Tţmocul din Ardeal iar d. Ion Fârăianu a mea f61iclrii. l-au ridicat In braţe 
şi Ban!,tuJ jug~8lav 8e vm:, .î~- spus câtev~ snoo.ve vcare .au fost pe d. gl"neral Corneliu Dră.gă1ina 
tegra '1,» granIţele Român~- viu gustate de toată a8lStenţa. şi l-au purtat pe SUS ,dupi eare 
Mari".· Dra Mara ştefanov, acompania- s'a servit () gnsta.M. 

Apoi. adresâ'Yldu-se d-Iui ge- tă de d. Chioreanu, a cântat arii Nu putem ei Incheiem aooat 
neraZ Corneliu Drăgălina: ~'Vă populare. Deasemeni d. Ion Tu- reporlaj firă să aducem laudele 
rog să priviţi în ochii acestor doran, dela Opera Română. Dsa ce se cnvi.n dlui maior Bădicea.nu, 
Dr.7rinf_. fn..flti ~M1ieri_ 'D7'BCUm ... ~ ................ t""<lt ooma.ndantnl tabetreloT si dI()1' că-
8i in a noştri ai tuturora şi veh Dna Jeni Moruzan, a. radtat pitan Ilie GO'Oa şi Paul Geol'-
~edea că toţi dorim să fim li- câteva. poezii, 'Punând tn contrl- e;escu., ea şi dlor maior Dumi· 
beri. Şi vom fi, e nădef<ieo nDa- buţie toatit ~rla talentului dsale trescu Jipa şi Dimitrie Moro:zaD 
stră fermă: credem în ea -ca in !':Î r.ulegând furtuni de aplauze. pentru osreneala ce ,i-au dat tu-
Dumnezeu?! In numele fostilor prizonieri. a trn reuşita acestei manifestaţii 

Vorbind despre patriotism,. TOC/tit 9,1')01 o scurtă dR!" insufle- de imrinre românească, iiiiUilf&
păr. l1ievici a B'f'ua: "Patriotfs- tită cuvâTltare. soldan,l Maiog-an ~taţie al că;r~ scop a. fost desvGl .. 
?nul este iubirea de Dum~eu, ol'istin-wI' din comuna Vlaicovăţ şi tarea oonRtiinţei nation&le a ~ 
de Tară. de tJatră si limba 8tr"~ "l.q"h''''Tlt al C!r'o!;ll"'i de îlwi:i.ti'ito"~ tUor din Timoo şi fostul BaIIat 
moşească: este cântecul şi doi- din Vârşeţ. Intr'o românească jugos1av. 
11". 'fInm,fră. care ne face feri- limnede, a exnrimat mulţumi ti TEODOB BALOŞ . 

J1 M:ap
. !..~\f<>!:': Băn~r2 teza n~tm (ll'eallm.. înci.t .mi-

lia~ceanu comandantul ta- ~t:a A~~V ;:'l~ -~ntuJ ~_~~~~~~~~~~~~~~.~. ~_~~~~_~_~_~~_~~_~~ş: __ ~~~;=;c::;_;;;; .. _;;;_;;;;;_§~===_::;;_ -;;;._~~~~~~~~~.j 
lor ~e f~ti prizonieri, căp. scump al Tării NOiastre •. iair iJt 
n, cap. Ilie Gosă cu rina cn-' 1 'lt& ~ artt OIrWl-.t d~b., 
P tu! taberei din MOŞniţ&, ~Tn: pe garoa sabiei spre a tăis 'ta:ul ?~escu comandan- odată şi pentru totdeallll3 ţelu· 

. dl'~~~ din B~covăţ. su?l'O- riIe !'Oi năzuinţele duşmanului d.p 
'" , . ..~ol LU1bA n:o.ediou1 a sfartiea sau a atlnK~ buu...d .. 

Wli,,;i.f doua tabere, sublocot. sacre ale Patriei noastre. - ta:", 
~a..! sublocol Poenaru, dr. tnâi'rle !=1nre a ~ elibera. ~I mânf:ro; : a':' -ctt:. Aurel Peuţa, Simi- De fraiii nostri MtnOTlOOiţl, C8~ 
.. Bjba, l1lţ. Co~el Beşa, Eu- ne-a.lt fost ri"iti f1I'ră un pic dp 

dn ~a, p~r. TraIan Golumba dN'Wltate. t, ~lţă Pop din Seleus, In numele )OiC1lit()lJ"ilol' ce am {t-

Bell~a ~ol. Radu Ionescu. uooreaJ S. reDl'e'O'n~,. nrin :rnoo~ 
, ' C1U Iosif Albu şi alţii. stR. Jt1.Aq, De~"l- Vă l'O~ Dow' 

a~·. ~Ja.r:tea Cntcii Roşii au nute Gen('/rA,l să bmevoltl a-Jn; 
Ili>~" • 0l'1& dr. Mereea., VIorI- »e. Jnnite a Vă a.dl'esa. strii.m(~· 
sri: prezente dnele: Zoe dr. Co- (M'l si )"Omâ:n.eseul nostm "BÎl1:f> 
ilt ~ungulescu. Silvia Fărches- ali venIt t" 
~t <1. Oy .... ~ 9WIan, Iar am A urmat treeet"elt m revl::sut ,. 
~~l J~?oslav şi din şi din 4!'t')~tilor nrizon;en, în lH'Rlple lH'" 

După 

MinURea minunillJ~ 
doi 
cel 

, 
anI de lucru fantastic a sosit 

, . mal curIos film colorat: 

DOCTOR _c-_-. -
la ClneJD.a "CORSO·" 

• ~ _' ~ dr. Alexandru Bu- q{Ofll FIi ,Te nttI1'fi,.,,,,,,t M'nd d. t'P' 

'~~~~~~_!~-~~~~~~'==i·i-~-~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .• ' ;! gai:, '!'rdiasca M. S. ~e Mi- iii - LZ ....• -

--

, 

'A 



20V. 20 ... ~. l'i J l. -- :'n:.1· 
•~p~a~g~.~n~· __ IIIIi.!!II,;lE'!'i1IiiII_~:V'!I:IiIIIo; ... I!Il"!I_ ... _ •• _____________ .;.:."~' .l~~1Pl4;;.';.' ~l!~J..;J;.';.. _____ *II ...... ml ___ I;;;;3I ..... .-;~~-.s __ ._ .. i~ 
TE -~'JNi"'''.4C2L_'!Pi3!YII_ • 

~7: .. , ~~ţ~ :.'l'~ 
"r; ~',,~ I 

,,,,~, ' 

.~. -
"1' C" L~?" T~r I'~'~ 

. DR4.Mt§'#M#f·i#*MPit:m;g~m· 

Presa turcă impotriva evreilor la itEm-York s'a (JEgani 
pentru ~r~ma oară _ n Ddllnes"a~ 8«n l" .'"onl-" ... umerO$Î eomer,ianti eO:ldamnatl pentru .., ~1iJ'",,,,,,,, IIJ IMi HI-&) 

. specula • 'dUP" . iI-nil'" "01- ŞI- g"'.m 
18 tab bul, 19 ("Rador") - faţa justiţiei, SWlt evrei". H al.&,4j. ~ .:;.~ 

(lo~p~dontul "6ootioi .. I[a.Ta3"' CU tu .. t" u"'l'ilitat.,..,· binoyoito .. re, 

transmite: ce le-a fost acordată de Turcia. ev-
Lipsa de pe piaţă a unor anumite reii calcă şi trădea7.ă legea. Turciei. 

mărfuri a dat loc la Istanbul. unei F~!ilte o amară constatare. pe care 
.SpecUle, ImpOlnva. careia pOlipa a trebue să o facem. 
procedat cu toate energie, condam- Care este soluţia'r Dacă printre 
'Dând numeroşi comercianţi la pe- evrei se găsesc şi oameni de treabă, 
depse aspre. ei ,'or inţelege că avem dreptul să.i 
, Cn acest prilej, pl'esa ia pentru întrebăm pe coreligionari lor 
prima oară atitudine împotrh'a ev- precum odinioară. În vechea Roma. 
reiJor .. 

Marele ziar de seaI'ă .,Aksam" 
IICrie: .. Sfatisticele arată că 60 la 
sută, dintre' speculanţi trimişi in 

Cicero a. Întrebat pe CatiJina: ,,Pâ· 
nă când nţi abuza de răbdarea 
noastră". 

New y o l' k. 19 ( .. R.ador") -1 Numai Ia Newyork au fost ares- lieni. '; 
Corespondentul agcn1iei ,.Stefani" tate la primele razii câteva sute de r Nu se cunoaşte încă Or. 
transmite: Ilersoane. dintre care 65 sunt ita- restărilor făcute în restul-

In cursul nopţii trecută, poliţia 

americană, a organizat o ade\'ărată 
\'ânătoare, pe tot teritoriul Statplor 
Unite, pentru a. aresta pe toţi ita
lienii şi germanii cari - pretind au~ 
torităţile americane - sunt stabi
liţi ilegal în Statele Unite. 

In realitate. cei urmăriţi sunt lo
cuitori paşnici şi muncitori cari 
trăesc de ani de zile, în această ta-

... .................................... · ............... ~ ... _ ...... I 

Un Drem~u de 1000 lire .Ierl 
pentru descogerirea fost 
sef de Stai Maior al armi) 
egiptene 

ră., unde şi.au creeiat familii nume~ Cai r 0, 19. - Agenţia "Reutee' 
&1lW1ţă: Agentia D. N. B.. roase şi duo o '\iată exemplară. 

Se desm irite arestarea ~'----c~_ .... o-'-"'-m----u---n--ic.-....-â.-..fu·-i·--g·-er-m ....... ·a ..... ·~ ..... ·~ 
Guvernul egiptean a of 

miu o mie lire sterline ptn, 
informaţie care ar duce la; 
rires locului, unde se am 

" . profesorului f-lesserschmitt .Berlin,19 (,,Rador") - A· iar.liuii de cale ferată uşor a.-
ViOane "Stuka" germane au dat la varIate. 

BERLIN; 19. (Rador). - tarea profesorului Messer
Agenţia ;;DNB" p.recizează călsChmitt sunt lipsite de orice te-
svc;nuriZe. Tăsp"~ndite din par- meiu.) . . 
tea prese? strame; despre «res- .. 
.~ ............................................... . 
A v'iaţia engleză a atacat 
din uou aeruurulIlurlle 

din Siria' 

17 ~Iai în orele după amiază un Sunt de plâns mai mulţi morţi~ 
atao deosebit de eficace asupra va· printre populaţia civilă.. 
selor ancorate in golful Suda din Deast>meni răaliţi mai multe 
insula Creta. pe) soane. 

Un va.s petrolifer de 13 mii tone Avioane de ,.ii~~ătoare în noap-
a fost atins de bombe şi aprins. te a doLorit, două avioane engle-

Alte două bombe de calibru ma~ ze. 
rA. A AyplodlLt Alt VSUl il ... p ... bol d... filtrE'! 15--17 M~I in9.mi~nl 9. 
6 mii .tone. deasemeni a mai fost pierdut 26 avioane. In aceia§i pe
aprins un cargobot de 4 mii tone. rioadii. a fost pierdute 11 8.vioa-

B erI i D, 19 ("Rador') - InaI- ne ~ennane. 

Maskari Pa.şa. fostul Şti' 
l\lajor al armatei egiptlE 
paşa care ers considera! ,) , ;~ 
zan al puterilor. Axei, .', ' 
16 Mai, cu avionul depe M 

Almaza, în apropiere de (t, 

insoţit de alţi doi ofiţeri tii 
de a părăsi ţara. 

Un comunicat arat. ci 
a'utorităţilor de control al! I ! 

le-
A",i .. p~ • l-o"t BOTOit oi. L 
dar ci a,ilonul sfărâmând' ~ 

trei ocupanţi au putut fugi 

ANCARA, 19. (Rador).
Corespondentltl agenţiei ,;D. N. 
B." află din Beyruth, că avia
ţia _glot:Ză a dat DU7'nincoă; din 
nou atacuri cu bombe, contra 
aerodromuriZor sirieneJ făcând 

victime in 
civile. 

rândurile populaţiei tul comandament al forţ.elor ger- ........ -•• -•••••• _ ........... .. 
mane, publică Duminecă următorul 

Au fost dea..semeni omorâţi 
ma, mulţi' Ofiţeri şi soldaţi 
f.rancezi. 

comunicat: 
Avloa.n .. d .. luptă 'au di.,tru., tn 

canaluI Mânecii, două vase cu de
plasarea de 5500 tone, avariind in ................................................ -.... ('ursul nopţii, alte patru cargo
boturi .. 
Afară de acestea, atacuri aeriene 

indreptate asupra mai multor por
turi În Anglia de sud, şi sud-est. 

Lnptele aeriene .au avut loc in 
orele 8-13 şi 17-20 se vor pre- Anglia de sud. trei avioane de \'â
zenta evreii.cari domiciIiază pe raza nătoare britanice au fost doborÎte. 
Comisariatului II. In Africa de 'No~d, mai multe 

Jlenlru eureii rori DU predat 
plliiliei apD~atele· de Eudicr 

) 
Chestura Poliţiei municipiului Ti

mişoara, ne trimite următoarea pu-
blieaţiune: . 

Noi !laior l'licu Constantin Che
storul' Poliţiei Municipiului Timi
,oara. 

In baza Decretului Lege publicat 
In M. O. NI'. 106 din '1 Maiu 1941. 

Dispunem: 
Toţi evreii cari au predat apara,. 

tele de JBdio recepţie Comisariate
lor I-V' de Poliţie Timişoara sunt 
Illvitaţi a se prezenta la Chestura 
Poliţiei Timişoara, Biroui Poliţiei 
Administrative etaj III camera NI'. 
1, pentru a li-se ('libera copie depe 
proc('lsul verbal de depunerea apa
ratului, după cum urmează: 

In ziua de 22 ~Iain 19·i1 intre ore
le 8-13 şi 17-20 se vor prezE'nta 
evreii cari domidliază pe raza Co
misariatului 1. 

In ziua de 23 Maiu 19·U. Între 

In zina de 24 Maiu 1941, intre contra atacuri engleze, date din for
orele 8--13 şi 17-20 se vor pre- tăr ... atR. Tohrnk "~1 fOQf .... Qll;n .... 0'1 .. 
zenta evreii cari domiciliază pe raza focul artileriei al corpului expedi
Comisariatului III. ţionar din Africa, deşi accle contra-

In zina de 25 Maiu 1941, Între atacuri erau sprijinite' de arWerie 
orele 8-13 şi 17-20 se vor pre· şi care blindate engleze. 
zenta evreii cari domiciliază pe raza Formaţiuni combinate gE-rmano. 
Comisariatu'ui IV. itaJiene an făMIt in cursul unuia 

In ziua' de' 26 Main 1941. între I Mntraatac prizonieri. . 
orele 8-13 şi' 17-20 se vor pre- In nltimple lupte avute În AllroDie
zenta evreii cari domiciliază pe ra7.Q rp~ de SoIlum 8i de fostul Capnzzo, 
Comisariatului V. . patni care blin(late Inamlce pre. 

Fiecare va aduce cu sine autori- (Om" Qj alte materiale au fost cap-
zaţia Oficiliului Postal. mrafe. 

Cei ce nu se vor conforma în ter- Noootea trecută i"~micnl a a-
men dlspoziţiuni1or date de noi, vor M'~nP!tt 1mrn1)~ incpnd;~f'.e. !'li px
suferi sa.ncţiunile pre,'ăzute la Art. 1Il1osive ""'mn1"a mnt Mlllfor!t pf!.rt' 
IV, din Decretul Lege sus amintit. rlfll vP~{.l1l Ge .. mani('i. intre cari 

C h est o l' si î" Colon.a.. 
Maior CONSTANTIN MICU . A f(\~t {1tstm~ case delocllit 

-................... -................ ' ......................... -.... ~ .. ..... 
Numirea Dueelui de Spoleto 

ca rege al (roatiei a fost Drimită eu 
mare Insufletire la Agrom 

A S l' a m, 19 ("Rador") - Zia
tele de seară apărute în ediţii spe
ci:de, au anunţat proclamarea Du. 
ceJui de Spoieto ca rege al Croaţiei. 

Ziarele au fost lit.era.lmente smul
se din mîHJJiJe vânzătorilor de către 
\~btic. . C30re discniia pretutindeni 

evenimentul cu cea mai mare in- ţiei este cu mult mai mare decât 
sufleţire. primul stat croat al regelui Zvodi. 

Ziarele publică hărţi şi reprezen
tări grafice ale noului stat Croat, 
arătând evolutia lui de Ia prima În
temeere şi'până astăzi. Din aceste 
hă.rţi rezultă ci noul stat al Cma-

• 

mir. 
Suprafa.ţa noului stat croat este 

de 145.000 km. pătraţi, iar popu
laţia lui atinge cifra d'" şapte mi
lioane Jocuitori~ 

'iu~hr~Eul II d~,cr·~ 
ali 

De capltanul. IOPDien Si locotene;" 
Muencheberg pentru vitejiil!';, 

BERLIN, 19. (Radar). 
F'uehrerul, a acordat. căpitanu
lui J oppien şi locotenenfului 
Muencheberg, ambii din avia
ţia de vânătoare, "foile de ste
jar" la crucea de cavaler a or-

dinului c'/'ucea de fier. 
. Căpitanul Joppien r: 

nentul Muenchebetg) a' . 
corati cu prilejul obji' 
celei de a 40-a victorie, ......................................... ~ 

::Comunicatul britanic 
LONOl{A, 19 (Rador). - Mi

nisterul a.erului şi securităţii in
terne publică acest comWlicat: 

Actil'itatea aeriană inamicl. 
dE-asupra Angliei, în noaptea de 
Sâmbătă spre Duminecă a fost 
fo::trte redusii.. .. 

Putine bombe au fost aruncate 
intrJu~ punct sau do~ În Anglia 

orientală, făcând fOM! 
strică(·,iuni. . 

Intr'un 1)UDet ~ sem' 
W1 număr mic de victim~ 

In largul eoo.stei me( 
ule Angliei, avioanele t 
toare 8.U d doborât. un ai 
,-ânătoare inamic .. ............................ _ ...... 

Ultimele ·stiri 
BUCUREŞTI, 19. (Sir). -

Din iniţiativa clerului basara. 
beniZor~ s'a oficiat, eri diminea
ţă parQ.Stasul des~e luni de
ta m.oartea lui Ion Inc:uleţ. Du~ 
pă terminarea serviciului.reli
gios, asistenţa s'a dus la mor
mântuI defunctului. 

. --:O-

Bucureşti, 19. (Sir). -' ln 
Capitală. s.'a ..săvârşit eri noap
te un fioros asasinat. Cârcîu
marul Constantin Gr~u, de pe 
şoseaua Colentina, de .lângă Za
han a, a fost ,găsit mort având 
capul sdrobit de lovituri de cio
can şi topor. Mobilul crimei e
ste jaful. Până 118. deseoperire,a 

criminalilor, au fost făt 
nele arestări. In int~r 
strucţiei numele, celor ': 
nu se poate spune. Cât) I 
rând asasinii vor fi dest: ',1 
întrucât s'au -luat toate. I 
rile. 

--<>-- .~ 
PWEŞTI,19 (~.J:n..i· 

de mult timp a mUl'lt ~ te 
ţinni misterioase, staf:ţ1Jl. e 
stirii. ~,Ghig-hiu'·. arb~ fJ 
Athanasie Popescu. ' . 

. Autopsia a dpscoperit!'! 
asasinat,' preziJltând ne 
strangulare. . 
. Se fac eţrcetări p!'ntr1J ' 

periretl. '\ ;novatului. 

.. --==~ .................. --------------------~- > 
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