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. Avem În faţă imaginea poirUIlcitoa.nt . 

a Ţării - aşa cum au ctitotrit-o durerila 

suferinţelor no-a.stre milenare. K'ite dOI

rinţa. unanimă a studf.'nţimii de a părăsi 

trOOlltele erezii care au sfâsiat tmit&1Jea j , I 

'W.lliI.l"1lJUrrJut. ŞI ADMIl\TJSTRA'}'U: 
şi a ne concentra dincolo de ba.riereIe t 
idoologice în jurul problemelol'l de ordin ' 

naţi~l şi profesic;nI. :, 
Em. Ungureanu, colt cu 

Eugen de Savoya, Timişoara 

Telefon: 89-36. 
Telefon tipografie: 14-69. 

Studenţimea română către 

Apare la d. general Antonescu. '.: 

d iSi va schimba laoonia .La O@ruD. sa ~edară c~ 
politica exterl1ă . Inlr2 Franta SI Anglia nu mal 

31 (Rador). - Cores- 3) Ar fi, în consecinţă, greşit ~ ~. 

agenţjei "D. N. B." ~! ~:d:::ă :,,~~~:::;.~cu: exista relatiuni dipu)mall(e 
declaraţie oficială, asu- decurg din Pactul tripartit. I 

J . . 4) Aşa cum am arătat În mai BERI~N, 31 (Raldor). - O In cercurile gennane se sub li-
politicei externe a . apomel, notă oficioasă dedarâ : niază indeosebi parlt'-S juri'dică. 
. după cum se ştie este Înte- multe rînduri, Japonia, continuă Nu există reW-ţillni diplomati- a relaţiilor germane. 

pe baza de neclintit, a politica sa pacifică faţă de Pa- ce, între Franţa. şi Anglia, _ du- In cercmile germane se mai 

Gennania se interesea.ză de che
stiunea ,iit.oarelor relaţii, intl'f 
Franţa şi AngLia. 

tripartit. line zia. pă părerea cercuril~r din Berlin subliniază, că partea juridică a 
l<nlll.MaLtsulO,!{:a., ministrul Aface- Dacă totuşi, ar urma să in- - dacă prin relaţii diplomatice relaţiilor anglo-franceze, nu in-

~ tervină evenimente intemaţio- se inţelege prezenţa unor rupIo- teresea.ză Germania, - da.r că 

In ce priveşte această chestiu
ne, Germania n'a avut în uiti· 
ma \'Teme nici un motiv de a fi 
tristă. 

Străine, a formulat, dupa .. mati.,· aereditaţi. 
d nale de neatură să împiedece a- - .......................... ~ ............... ~ 

urmează, liniile fun amen- t IT ~ J' A~easta a fost răspunsul, pe 
ale politicei externe a Japa- ceas a po 1 lca, apOllla ar pu- ear~ la dat Vin0ri, la WilheL'l1-

tea fi silită să-şi r~vi'7.l1iSLCI.('R pn.. :ottnt!'K'J, intrebărli pU:'1Q., în l:.'Grw-

Politica fundamentală a gu
japonez, 'a fost stabili

mai multă vreme. 

aceasta privinţă nu există 
o schimbare. , . " . 
Dela înoheerea Pactul ai tri-

acest instrument care 
cheia de boltă a. poli

. externe a Japoniei. Preşe
eonsiliului şi eu însumi, 

a spus d, Matsuoka, - am 
aceasta în mod ex

în diferite ocazii. 

se va. constata nici cea mai 
abatere dela aceasta linie 

mbacul brut 
a fost blocat 

, 2 (Radar). -
decizie a ministerului 

.. "~lI01illiPt Naţionale, Subse
A provizionărei a 

bj~ate până la noui dispo
intreaga ,cantitate de 
brut calitatea denumi

~kala", precum şi calităţi
de bumbac brut egiptean, de

cu orice titlu de filat uri
de bumbac din Ţară. ' 
Deţinătorii de bumbac din 

indicate mai sus, sunt 
a declara, în termen 

dela publicarea p,'e
deciziuni, cantitatea de 

brut aflată in BtvO in 
'.I"'III)ZU'pID lor. 

Declaraţiunile: vor fi trimise 
P,t'l'>_ 

Subsecreta
Aprovizionării diviziu

prOducţiei. Trimiter~a dE--
înlăuntrul terrne

P1'evă21Lt mai sus sc va 
D ' ~ Tecipisa poştcâ?i. 
eţuUitorH de bumbac sunt 

8ă-l păstreze in l~l 
se găseşte şi în starea în 
se afl~~ ,la data publicarei 

deciz~uni. 

ziţia. stă privinţă, de uu"ziarist străin. 

......................... ~ ........ 
D. Grigorie Popescu, dela Lugoj, a 

fost numit" secretar general la 
Ministerul -Economiei Nationale 

BUCUREŞTI, 2 (Radar). -
D. Gr. . Papescu, pre!]edintele 
Camerei de comerţ din Lugoj, 
a fost nwmit Secretar General, 

la ministerul Econo'miei Naţio
nale. SubsecretariatuJ de Stat 
al A1Jrovizionării. 

................................... 

Bucure§ti, 31. .(Rador). -
Subse<!retariatul aprovizionării 
din ministerul Economiei Na
ţionale, a dat următoarea deci
ziune: 

Preţurile făinei de grâu, pen
tru patiserie, făinei populare şi 
al pâinei, oficial, sunt fiKe pen
tru Bucuresti si maximalizate 
pe~tru într~ag~ ţară. 

In afară de municipiul Bucu
reşti, preţul produselor menţio
naLe Ule:U lSU:::i ::;e VC:I. fIxa ue I.:i'i.-

tr~ primării prin ordonanţele 
preţului maxima! şi cu respec
tarea dispoziţiunilor art. 9 din 
Decretul-Lege Nr. 1215/1941. 

In cazul când preţul va depă. 
şi preţurile fixate pentru muni
cipiul Bucureşti, oficiul de va· 
lorificare a grâului va propune 
şi ministerul Economiei Naţio
nale va hotărî preţul de ,vânza
re motivat al primăriilor res
pective. 

L'IPSCA 
Când cutreeri lumea ai impresia 

a răsfoi UIl hrisov, din care o mâ
nă nevăzută rupe mereu foile vechi; 
înlocuindu-Ie cu altele noui. 

Pretutindeni vremurile moderne, 
cu avânt viguros şi febril totdeoda
tă, îşi pun lacome stampila. 

Nu fiindcă Înlocuirile ar strica 
sau ar tI totdeauna inestetice dar 
ceva in firea omului îl inclină mereu 
către trecut, Timpurile anterioare 
ni se par a fi fost mai bune, mai 
poetice. 

Homer, acum mii de ani, făcea 
aceiaş melancolică reflecţie. 

E un sentiment datorit neliniş
titei şi eternei aşteptări, care a um
plut viaţa omenirei. 

Fiecare clipă, fiecare ceas ·sau zi. 
nădăjduim să ne aducă acel ,.ceva" 

de ION TOTU 
mai bun decât cel pe care-] pose
dăm şi spre ea tind toate forţele 
noastre morale, spirituale şi tru
peşti. 

E o nălucă pc care ochii tuturor 
generaţiilor o vor urmări lacomi 
prin păienjenişul absurd, brutal, 
ades de o intolerabilă nedreptate si 
vUlgantate, a realltaţUor can ne 
înconjoară, 

Sentimentalismul nostru' se ,com
place în parfumul' zilelor de:odi
nioară, in melancolia dulce a lucru
rilor cari, pe zi ce trece, se duc, se 
şterg, in crâmpeele de . trecut ·ce 
aruncă o blândă lumină de vitraliu 
peste arhitectonica" dezolantă de 
azi. 

E firesc ca in nebtUlia vitezei; al 
cărei ritm. ~tenuant reglează viaţa 

ToaIă aV[rea, aeneralului de Gaulle 
a 1081 connSC~lă DIi:llr'un decrel 

Paris, 31 (Radar). - In baza 

unui decret apărut Marţi în Mo
nitorul Oficial, averea fostului 
general de Gaulle, care a trecut 
de partea Angliei, a fost confiş-

cată. 

~ostul general de Gaulle, po
seda numeroase moşii şi un ma.re 
imobil in departamentul Haute 
Mame.', ................... _ ........ -.-.-.~ 

Fostul I{aiser, V/Uheim al II-lea. 
e De 'moarte 

AiUSTERDAIU, 31 (Rador). 
- Starea sănătătii fostului îm
părat al Ger.mani~i este oonside
l'ftt.i'i., dA Vin .. " . .--. f''-. ..t ... gl"Q"i5, 

Ducesa de Dnwuschweig, una 

din fiicele lui Wilhelm D, a venit 
lângă tatăl său. 

Fostul Kronprinz este aştep. 
laC. tIl. Duurn In cw:-sUl nUIl{"l. ............................. ~ 

Ln Bucuresti H losl condomnol 
:a 3 ani inchisoare un comerciant 
pentru că a dosit 80 Utri untdelemn 
nUCUREşTI7 81. - INST AN'fA SPECIALA PENTRU 

JUDECAREA Co.NTRAVENTI UNILOR LA LEGEA SAB().. 
TAJULUI; A CONDAMNAT IERI, LA TREI AN] INCHI
SOARE. PE:' ~IDIAIL CITJRESCU, Dffi·ECTORUL MAGAZI
NULUI DE CONSUM. COOPE RATIV A "RÂNDUIALA", DIN 
STR. CÂl\IPINEANU 47, DIN CAPITALA, PENTRUCA. A 
DOSIT (')0 LITNI UNTDELI!lM N. 

actuală, când timpul e intrai în 
rândul valorilor materiale, când su
fletUl vechiu al lumii e învăluit de 
tictacul formidabil ei tehnici mo
derne, - e firesc să ne întoarcem 
spre vremurile când orice fărâmă 
de piatră, de bronz, de lut, se putea 
transforma in inimitabile capod· 
opere. 

Timpul nu era cântărit şi calcu
lat cu sgârcenii de spiţer ci era un 
sfetnic. un colaborator credincios. 
Uamenu lucrau am de zlle ŞI ChIar 
cât~ o viaţă întreagă pentru a ve
dea, în forma perfectă a marmorei 
sau a gândurilor, una din feţele 

eternei frumuseţi, care palpită in 
vasta armonie a .fţrii. 

De aici, mirarea ('are ne îngându
rează când sub straturile dezastre
lor, l~ vedemrăsărind atât de ideal 
de frumoase. 

In cele mai umila manifestări a,r· 
tistice~ ei l!~~~ elanw ce :trans-

formă materia in scânteie de artA. 
In cizelările unor cupe ori polican
dre, in dantelărule ameţitoarelor 
turle de catedrale, ca şi în dumne. 
zeieştile poeme de linii şi culori 8îe 
unui Sanzio sau Botticelli, aCol<,l 
trebue să căutăm adevăratul suflet 
al umarutăţei, acel suflet p& care 
divinul 11 găsise vrednic CQ.UUViio da 
a şi-l alege ca lăcaş, 

E un contrast din care tragi mul~ 
.A._ <'_ ... ::. .... ::;f..II-: l'T'n hl ..... u 'Y'I-l'TII .ri-l!'1I n.'ÎI"' .. lI,j"',,-

tivitate pe al cărui fond de idealuri 
milenare două lumi se privesc fără 
a se inţelege. _, _." -~-C' 

• ... ~ i ~ 

Pnrţiunell dîntre Drese!!t sI Lins~ 
ca, precum şi împrejurimile aces
teia sunt nespus de pitorc~tl şi mai 
ales numele lor evoacă c.r:ste şi so
lemne momente istorice: Liitzen, 
Bautzen, Targau. Interbock şi Hin-

(Urmare in pa.gina TII-a). ·r 
L:"~ • • ..,. 

-
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Ilie (Cnda~."ăr~ P.~D~~~:1t~ţe., U~ ~~!~~!L!r~::~?!!.l~~·ca!J~~t ~~~!:!~~! S f1-eetCl.e 
de iribu:lUiliUI t Ji~lr*ar 466 publicat in MomtorulOflclal transfonnate. . IIIIHIKllIml 1111111 Il Iti II II IHWIIII"nmlil 'H' ..... 

Tribunalul Militar din locali- chisoare corectională si 500 lei Nr. 120 din 23 Mai a. c. şi a de- In ceea'ce ~r:veşţ~ porumbul 
tate ro intervalul dela 18--21 cheltueli de J'udeeată pentru a- 'CizÎei Ministeriale Nr. 282 publi- decla:at, deţin,a!o?11 pot cOM?- CI N EMA T O G R 
L, J _. '1' Of' . 1 N 121 ma dm el cantitati e necesare In 
111"1:. a m;ai nronunţat următoa- soeiatie contra l;:niqtei publice cata In 1.' omtorul 1C1a r. d 'b': ., h '. il CalJitol : O aventurYa la 
" L ,.' .,. • d' 24 M . • Vt ~ mo o lcmUIL ranel oamen or 
Mloe (!'oru:Rm.n~ri! . L<l. <l.1,;t;:hufi l'"'edca.po:>ă ca. 9i Gh. In .al a. c .. m lega ura e~ SI antmalelOT care lac parte dIn (7.wiJ;ohon H1tmbU'!'S' Ull!.l 

AndreI MOise dm comuna BeIi şi pentru acn;~"i vinii au trecerea In propnetaItea Statu1w. d-' ~ t . d ThaIia.: Dragost ... 

~
erL"l.ţi j1'rl'et~tl Timis-Toron- . 'f t - d. ~lGLt: U'h . 1 a grâului şi recbiziţionarea po- gl ospo ana sau In repnn erea v 

6 '..', . t' mal os con amna 1; .luI al o- bul . h' OI'. (Die grosse und die 
, • un' j ll~OO;re, corec .!'O- d' 1 P nun U1 necesar' raTIel oame- D . d t"l be)_ 

Ma.,. 1ă.. pentll' . '-sUgare la aSO~ia'l văn~ţ,. S;coşan Teo. ar, .oa;t e- nilor ş. i CI"eS'CătOriil.OI' de porci, se , .e as,:menea III liS 1'11 e, iC.are 
!ia. contnl li " i:tei publice. troblC! ŞI Petre GrUl, tOţl om co- aduce la cunoştinţa. tuturror 10- u.tihzeaza porumbll1: în ~bt'1ca- ApoUo: CăIăretul 

Gh. EeIi, d~~ ~omunl8. Sintar. muna Bogda, juo. Timiş-Toron· cuitorilor, că oricine ar desco-. r~ne~dl.or, pr:!~:lmţil Ş~~~l: pot (Der geheimnrisvol1e 
tfud. Timif.1·Torontal, 3 luni in- taI. peri vre-o cantitate nedeclrurată ~ ° .OSti ~n can

d
, 1. a:. e ,:,r~.?te'l cu 

, . de cereale' d ta ~ maa onrea e a InSCrIe In r un 
: UI11I1l111111UIIIII!!lI!llllllllllllll!!lilllilllllll!i!Illl!:!lmmlllllllllIlllli!lll!II!Ii!l~nl!mlll!I!l!ml! ll:111!!1111l1111!1l11l1 scris sub s!~ă~~ă :~e ~~ r~~~tru de e.~idenţă data şi can~ 

Of' 'ul d 1 rifi' . d tItăble foloSI Le. 

MllllntlllIHllfIIflHIIIIIHIlIlIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIlI_ 

Ce'i'i şi 

, . ! -O II ICl ~ ~ ~ • -care JU eţean In ceeaee prive~te porumbul 

ILA CII N IEIMt\ " C~.~ Jl!P IL_ rf1:rri::~ ';7E;~~]lţ,d~ifr!~~t;nl~~~~ 

:::~. ,,~ ." .. -" 

i.:. '~,,%4 

• ~--,----.. ~, valoarea cerealelor'Confi;cate. poată dec~t 1'3. m-etul de 58.000 
MorlLrii şi hl"ttt~rii vor conti- Ici V't\'E:;'on.,tl dc 10.000 11"(;'1". t;Ji nu-

",,; , nua fabricarea făinei si pâinei in mai la f:=thl'icile de spirt pe ba7!. 

. ,"~><,~", ~:,,~ ?~ ~·I; conformitate cu legile si deci- !1.11tori7.,\tiiJor eliberate de Ofi-
'''\'~' ,( ~ F~# -"~ ziunile în vigoo.re, ţinând O evi- ciul J'udeţean de aprovizionare. 

.... ~ ~~y"'~~~ ... ,/' f' f ' «~ 

ziar de 
11111111111111111111111111111111111111 ",,,,,,",,,,,01 

r 1{ ~ "f~ ji/ ;t.~"'kC~ ......................................... ~ ..... ' ........ ' ........................ r; 
;:-':ţ ~ ... V ~"~i'~ 

.;~:~~,,~~~~~t;;~~~ leA P U BIT' 
\\ '. :.c,i,.'.'~/\ ..• ~ .. < .•. '.'i. · .. t .... f.{ .. ~.·.··,,~ .. ·' .. :,.,f I J ·-~~~'*<~~i~?··~~~i:-::~2t::;~~~:~~. .. .. - ___ &iiiillllliiiE ______ ii __ i3i_���iiii ___ llllfii .. ___ ii1_illIii .... &; 

.. J i~;;:~~"\t·:~,:,:' '\)~ . Apare in fiecare zl.ltlinimum 10 CUVIDit'1 V~N~ sau dau in pa~e. 
\ ;'.<">.f\,~!~{tc~lJ ./ ... /.. Anunţurile în schimb, preţul dublu, iar cela cu clişeu tarif spe- J~gare iO.ru~b, !,:u~are 

'" " 't" 'f'.. ~(daI. Orice aoun~ cerut si apl!!'ă, În altă rubrică decât cea res- ŞI ~ca. Jugare 1 e~te 
'.' ,? }i"'" t· ~ t ~ d bl tun aproape de Turuşoa!< \ " ': ~~)..' . pec Iva, se axeaza u u. • 

t:.\'''".~~.i,d'0i '. Anunţurile pentru rubricile "CERER.I DE SERVICIU" (Menal DE l,!~ZAr~ N 1a 1inj~ 
.L_·~ r " jere) nu se pot publica cu adresa A exactă. ci numai adresat e ~~p~rtra~:alint;~e ~2 2 

f' Post Restante sau la ZIar. compusă din: 2X3 t .. .r;,. , !I __________________________ ~__ dep.; 5x2 camere şi dep, 

~t4t; ~,'. AGENT URA GENEU.ALA DE ~OlUERT ŞI BIROU IJE Camere şi dependinţe, 
"';~ COPIAT ACTE: • re, apă şi canal in curte. 
~ .,;; ...... a L'tW "-_ --r.t"l'J'Y .. W-J, 

A:· ~:~ ")~~':"'\<; 
''', ,'~ J~\. li' ,'<;' 

Buziaş 2 jugăre pământ 
mânţat cu trifoi. 

Farmecul exotic al o,rizonturllor indepă.rtato, 
nanti a. mărilm' calde, 

atmosfu'a fasei-

Timişoara n. str. 3 August l' .. r. 25 (vis-a·vis de P-ţa ..,Coronini". 
,mjlocim Încheiere" înţelegerilol de vânzal&CUmpărare ,i del1cbiriere 

a:. imobilelor. in condi11u:c.i foarte aVIlJltajoase. 

ANUNTURILE 
111111111111 "U ACI A 

AGENTURII 
li' b L IX" IIIlIIilllll 

DE V ANZARE in cartier . 
noul aproape de tramvaL 
nouă, compusă din 3 
cătărie, bae, cameră de :0 

ilupi romanul2'Sl.t eb C''i!D.os::'.ut ,tS'a stins un vis" () rtdizare ne
asemuit mai frumoasă şi n'ai cuceritoa.re. 

Interpretat de 
GISELA UHLEN GUSTAV KNUTII 

Incep. repr. 3--5--7--9. Dum. şi sărb. şi la 11 a. m. 

Cinema ",T H A li A" 

.. ~'0~Jl ... ;·::';~\~1V\""ChC'>~f$",,~,t~{~ţ~ 

~!'? , .... ffl:'/"f' . Â '~ . 1 
,'"P''' p .~'::"4${.'j.'iJiJ;~~"..jţ! J"tW"iI~~~, ~ ,~ 

v· .... --- 11'>;.~, "'~~ ".:~.'<t t*'· . . "';~ ",~ 
J) <; • .',~.:~" ~>#>",Jt.;,,,", • ţwrl>."W .' " '~~'i..'#'" '1 

. rţ _. ,.~..1~t;:::->- ... "'J"- ~ ~ • ) ... _ -..,../ ~ .... .;;~~ ,:. ~~~e 
(" ~"'( ~t' ... ", ?~~.",{t,~' :;,. ~< ' "1 ... '" V~"'~~ v ~\.~~ 

.. ~ , ~ ""' s~, '*:-:,~~» .~~ h ~~~ ':.? ~:.........~::._:'~: ~ 
~ ""f. 0("':-: ~ ",,,,-,, ~ .. ~)( "'....,r~ '{ ~ X ~~ ... ). ~~.~~#;' 

~=m[~1.·~ ~~:.'~'::'~;';~~~~';;;!.~%iPl'M'H~'~'~r;;,,;:}:~,,;;.~~ 

hnperiaUi 
PIW7 .. tIil-j~_ fPl"''fl\ ... ~ 1'.i OI IJno; fiWI-.i ~ .. l,,:.....1 " ... 

Vederi di:: .:ara. basmului Riviem i 
cu delicioasa 

JENNY HUGO şi GIJS'tA V FRnHJ"IOH 

~UlI~mU/llIIlllllllllllll:ml!!!'I!!f!!!111111!l!!,mllll!llm'HU1!!llmll!llIIIIIIIIlW!IIUIiIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIlIUIIIII~U1 

2 săli, verandă închisă, ' 
ANUNŢ. Ono na. clientelă este in- DE VANZAI~E la centru, casă în subsol, pivniţă şi spăJăl01 . 

ştiinţată, că înţelegerile de in- valoare de 4.000.000 lei. ehet, teracota, instalaţii . 
chiriere, care se fac prin mijlo- DE tNCHIRL>\T cameră mobilată dio, telefon, automat 
cirea noastră între proprietari cu baie în Piata Traian. poartă. Se poate 
5a~ . 11~~lllawrll u~ uno 011 e ŞI L.~CHrnlliZ în Piaţa Traian local dupa masă, dela 
chlrIaşl Stult valabile, cu aproba- d • "1' VĂl.~D. SAU SCBDIB ca.: .. .. f" 1 . d' . e prava le. 
rea CODllSltulU o lCIU w e lnChl- 8CIH~' ă di O d f d din Oradea, Str. Maiol es(. nere. 1.LU cas n ra ea. cu on ~ _ . , 

,. . , _ . de comerţ in Timişoara _ prefe- camere, bucatane, camer~ 
In pnvmţa formahtaţllor de In· b'l am 1 .' . apă canal faiantă cu 
d r 't t br' ra 1 co e techmce. depoZlt de ' , .. 

I 
ep IUl pen ru o tmerea apro· 1 h pământ in Timi·'oara .. 

bării biroul stă la dispoziţia emne sau c ere~tea. . _ _ rr ~ •. 

clienţilor cu toate informaţiunile AR~NDEZ w f~rma 14 Jugere pa· CA~A DE VAN ZARE m 
. şi formularele necesare. mant 1nsamanţat, la 3Y2 Rm. Zlaş. 1 X 3 camere, 
I VAND In centru Cetate teren PE ... _1- .... -_.-" .... elA<'J~ !'~. ti\)'- --_.:<. .1_ -,!_--_._~-.:- Q. 

care se poate zidi casă cu 2 eta. ~OO capete de vite şi locuinţă, cu t~ate in parcul ~a.:lor 1D 

je compusă din 3 locuinţe a câte : ~,OOO lei arendă anual impăr- ~ltoresc ~oc. Gradll:3 care 
2 camere ~ dependinţe. _ Vând ,ţand recolta msemânţată. ţme ,case~ es~e toata lJ''''''llII:,po, 

pentru intotdeauna 2-3 camere ,,:,;jh,~~B cu casă sau pământ în pomI rodltorl. 
in centru Cetate. Timişoara casele din Oradea, IDE V ANZARE LOCURI DE 

L.VCHIRIEZ cameră elegant mobi- Fiaţa Creangă, Lei 800.000. Str. I şi vile cu autoriz.aţia de 
lată in Cetate. Odobeacu 900.000 Lei. Str. Titu ţie în Băile Buziaş, intre 

INClIIRIEZ în Cetate 2 camere M.aiorescu 800.000 Lei şi casa din Regina Maria şi Parcul· 
elegant mobilate cu baie, antreu, Cluj, Str. Mocioni, în valoare Ferogilloase. Preţul dela 
bucătărie, grădină (flori), etc, 2,500.000 Lei. 70.000 lei, putându-se plă: 
parter înalt. V A..~D SAU ARENDEZ în Băile rate. 

CAUT local, 2 camere şi antrev Buziaş, lângă parc, restaurant şi I?REDAU la loc de centru· . 
pentru I'nhlnAt r'lAnt.1u'. Jlllrt..r cârl'iumli I'n ,,,,,IA dA _01.10 ,i gră- l!olnniRt~ "Ii dAlil' ... l"ile 
Cartierul Fabrică. dină cu tot inventarul. de tutungerie şi tot inl'1:·1DJerre· 

V Â.:,VD în centru Fratelia la tram- PR,EDA U local de prvăvălie la loc VAND în circ. II lot de 
vai casă solidă din 2 :ocuinţă 2. central, cu vitrină mare, admira- stj. patraţ1 şi un ait lot 
câte o cameră, buci:'i.tărie ~i s~ci~ hit pentru bodegă de alimente sau stj. patraţi. 
(t ...... ""H .... I .... t .. i"a) p .. oţ j I;'o.o('n <>lt oo."",o .. ţ. p tru to t turil 
1 . II 'L' VANZARE 54' ă ~ en a e anun. e el. . ).,. l. ". Jug re pamânt .. - ~ dru' 

PRT.'D \U . fti 1 1 d b- • . ! . H ca;~ 111 acest ca • a .~ i le n oca e aCanle. In comuna erneacova. 
pentru m-rf . 't r'" \' - . sa - pentru . t ta. ~ ~lX ~,cu lcen~~ I . A~D loc de casă în Bulv. Dr. necesare _ numai la 
ŞI u ~ngeţJe. a oc un. VICh, Babeş Lei 200.000. ..DACIA FELIX", "u.;:r--"" 

DE ~ANZ:~RE .auto-sport .. Chrys· DE VANZARE cu preţ ieftin. un J?;lIst, Nr. 25 (vis-a-l'is 
ler , 6 clllndrI. cupeu deschis şi un altul, in"his. ta Coronini"). 

'Q.<1o .. JLO;>.Q ..... "",QDIIa1I~ 'Cu WLrd.re 

separată, baie şi toată lntreţine
rea, de închiriat dela 15 crt., fn 
str. Mercy 7, etaj 1, uşa 11. 

OV!\ar-.~ X'XZ'"OQ:a.~f ........ a.'LUI 

tipografice cu bucatA. Inventar şi 
preţul se trimit urgent la Dr. 
Şotroga, Timişoara I. Piaţa Uni
rii 5. 

._au 
UlJIUJ:"A.Hi motor pentru produs 

electricitate, 3-4 cai putere. 
A se adresa la. Administraţia 
ziarului. . 

CUIUPĂR casă sănătollsil., 2_~ " ... 
mere, bae, apaduct, ofer ~,-," 000 
lei. 

BUCATARIE CURATA. serveşte 
menuuri bine gătite în str. Mercy 
No .. r~ e~ I.. pe uşa ~ c~rte. 

i>lWF~SOARĂ, dau lecţII 
şi meditaţii - pentru 
fenor - la orice materie. ' 
ţiuni modeste. Adresa la 

11J.RIJOU1R ,,~rvopt"_ 
de un an, în stare 
Imediat. a se adresa UlICl·· ...... ,.L 

23. 

CAUT CĂRUCIOB 
stare bună. Telefon I sLU 
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chiavelH si machiavelismul 1 

Conferinta dlu,i pr~~ ~m~erto 
cursurilor de limba Italiana 

Cianciolo rostită cu ocazia Închideri 

in sala. festivă al Li- scandalos poJitic, bazat pe <:ali-\ cu aceiaşi vină cu care el acu
",--,A!Il'l>U "Principele Ca- tăţile mai vulgare al sufletului u- zase pe Savonarola când fi defi

•• VlII.I'J" inchiderea cursu- ma.n: viclenia Şl VlOlen!Ăl. Ma- nea cu ep1tetul de: profet ne
si cult11Tă italiană chiave1li apare din acest punct inarma'.:. 

M!fel'ln~' dată de către de vedere, cu mult înainte de a- După atâtea critice extre-
Umberto Cianciolo, al pariJ~ia piesei ,,Don Juan" de Mo- miste şi contradictori, interpre

U1~!~t.atll' din Sibiu. La acea- Here, un "Ubertinu ante-litteram, tarea criticei italiene contimpo
<<::I!,F:!m>1I1l0nle a asilsta.t 11'Th pu- adică un baTb~.r r:1finat, cinic, rane, liberă de oa:recare scrupul 

în froote cu auto- creator a unei fonnule parada- puritan şi de false influenţe, are 
xală şi foarte periculoasă pentru meritul original de a fi studiat 

locale. Ciancioloa înce~ securitatea genului uman: adică minuţios, cu încredere şi cu res
că dela secolul al acela al scopului eare justifică pect, scriitorul în opera sa, re

până azi destinul operei miiloacele. vclându-ne un Machiavelli cla.'-;:c 
. reflectează dife- Această interpretare uşoară şi şi neliniştit pentru soarta ţării 

*"']"IICIlJl"'Cal'''~ eultnrii $ÎI spin- foarte cunoscută., a fost opera sale, mică şi în acelaşi timp ma
europene. Cea mai cu. Contrareformei catolice. l:on- re, un Tel de artiBt-eruu a.l pu

printre aceste faze, este timporanii lui Machiavelli, dim- liticei pure, om solemn şi pro
a intemeje.t un loog potriva. ac:ei care ~reu~ll ue .8.:1 fund. .. câ:nd .vrco, :;ă. .. ac rcSu.x:

si un mare renume pentru cunoaşte bme, ca SI GUlcClardim, deasca lstorta anbca a Ri)mE'~. 
'.,lMchiavelismului", adi- il reţine au cu mult m~ puţin J>e: ţ)re~ursor one~t ~i 5enjal 'Plin d~ 

o interpretare a ope- riculos decâţ, el, !nsu.'?~ nu .. ar fI pasmn_e pa~rtOtIc.a ŞI (le forţa 
MAchiavelli într'un sens vrut să apara Şl 11 învmovaţeau n:orala; scruto~ ŞI om ~e ~ar~ 

, __ .... ~ ....... <";O/ . .-..~"'>.-• .,....... VIrtute, unul "rmtre Cel mal Vll 

eveniment sDortiv la TimiSGara ;:~~;;;~e:;~". 
la orele 16~45, pe 

"Electrica" din Timişoa~ 
100 un important eveni

qortiv, ()ltorit omului cu 
de oţel şi anume: Aeroba
cu motociclete, executa te 
. acrobat rO!ll~n DimÎ-

:te Ofera cele 
moţiÎ. 

IIULI PUIICI·JllUD..,.. c- R~' ,-
enem~ e~I.~·~nc.ţ( 

Programul compus din : sal-
turi de pe trambulină., trecerea 
prin sticla.t foc, peste un specta.
Wr

t 
va fi comptectat cu un 

match de box interesant intre 
dna Covaci şi Aurel Covaci, cam
pion român. 

1IlIIIlIIIIIIIlIIIIUl1111llU!II1!IMIIH!IIIIIIIII11III!IIIIIIIII1H!1 

STRADA 1i1E~IOR.u."DULUI 85 
Tel efo n: 20-46 

.,_"."l."m locali au ocazie să &-
1111 spectacol sportiv care 

L.1PSCA 
de ION ]'UIV 

_rmllH.l"'Il din pagina l-a). 

umbrele mari ale unui Carol 
Frederic cel Mare, Napo

. spusese lui Metter
"Un om camine calcă peste 

0r: a mii de oameni" ••• Dar du· 
dela Bautzen, lacrimile 

in farfuria din care mân-

lnEllS:Sl'.j~ 

din cele mai vechi oraşe se
un colorit de veche stampă 

intr'o pronunţată at
romantică, e Meissen, tolă-

veacuri pe colinele :=:tropite 
şi violente nuanţări ve-

mediu. 
cii.) care numai puţine 

au ră "nas t:in ce& clădită prin 
XrI, ca \" .. 1 Rc'.'er exemplu 

'germani~, ::lllb lcspezile ei 
eti m!li iluştri regi saxon!. 
timp!:! războiului de trei zeci 
pro'.cstanţii ii devastară in

distrugând cea mai mt>.re 
a comorîlor artistice şi arun
afari dia mormint!! cadav

feiRlp. 1l'''pt P@ Nlr", il", altfel. 
l·au repetat în df''1tulr-

castel med1eval. ce domi
odinioară fortăreaţa regelui 

9 l" """l!lul'lJl& L, tu 1:" IJd,,;" do 

vestitul porţc1an rle Meis-

tă de câte ştie şi-şi aduce aminte, 
ar răsuna un cantec neştiutor şi 
fraged de tinereţe. 

$ 

"Lipsea spune Goethe, e Ull mic , 
Paris". 

Este o parte O~ adevăr, tn aceste 
cuvinte. Dat fiind târgurile cari de 
două ori pe an a.trag streinU de 
pretutindeni, viaţa se scurge în
tr'un rItm V101111 !:L~nl.!)l&\.v", AJ.'" ... "'-

ta oraşelor cosmopolite, cărora di
feritelenaţiun! eontribuesc cu pi
torescul 'ş1 originalitatea lor să le 
dea acea notă vie şi variată. 

Dar nu e numai un oraş indus
trial, e unul din centrele în care cul
tura germană, a fost cu cinste re
prezentată. Universita.te'l lui, opera 
elcctorulUi .tfrecienc cel .t>.azoOllllc, 
sancţionată printr'o bu',ă de papa 
Alexandru al V-lea, - nenumărate 
sunt spiritele ilustre cari au contri
buit la renumele ei: 'l'homasius, 
Leibnitz, Lcssmg, 1llopstock, Goet
he şi Schiller, Kotzbue l'j~ Schlegel. 

Tot aici au trăit cele două dis
tinse personalităţi, care un moment 
au dat puternic directive spirituali
tilţei germane: Gellert şi Gotsched. 

... 
In a!o..rii. de porţile oraşului se În

tir • .1 cil:tnpiilQ l!{tri au vn:mt df'zas
trul din 1913. Acea bătăiie a naţiu
nilor a fost unul din cele mai săl
batice măceluri pe care le-a cunos
cut omenirea. In acrierile vremei, ee 
iDl'w,&,t; ..,ă. d~--u~urno 00 m-ao:n.ju-Z"nu 

oraşul erau acoperite de cadavre, 
iar valurile râuleţului Elester mul

..... 'r\;liCJ:le. panourile dC'2o!'aţiunile tă vreme purtară in ele reflexul 
Se tnvecinedz.a tU picturile sângelui. 
tnfăţişând stenedin viaţa Azi, un uriaş, lnaousoleu, în tor-

, inventatorul porţela.- mă de piramidă, e înălţat în memo
In EUl"ona ~! cu vitrjnele tn ria natiunilor învingătoare. Interio

gosPO(l<1l'C~~! aşez:'!te, rUl lui CbLt:: lruem" ~c:u "'" ..... 4~1'1_U. 
""" •• "",,, .. acestei 'nvenţiun!. de dimensiuni colosale. Virtuţile 

d31a distanţă, oraşul mai neamului, reprezentate prin statuii 
Ceva din liniatura cetăţei uriaşe, impodobesc sanctuarul. 

Cu tot verde:1t> iwpestriţat O lumină tristă, funebră, par'că 

Prezintă azi si în zilele ur
mătoare, un ~enzaţional pro

gram dublu. 

" lTilloria 
diIIU~~l~~ 

MARELE FILIU 
al glorioasei annate germane 

"Inlre dQuă 
-le plouall 

HANS MOSER, IDA WfiST, 
L uel E ENGLISCH 

Reprezentaiile încep la orele 3, 
6 şi 9. In Dumineci şi sărbători 
legale, matineuri la ora 10 a. m. 
ailllfi .... __ ........ __ 

..... ~"~RIU.& 

AIP'OILILO 

.... O' .. ,,- •• ~., .,.,'Cli:1"'~IU1, 111 Ci:U;-~ CU9U- 'O J.;LJ,Clg,L~ ~_ 6 ... __ .. 4 __ ....... :_CJ"I-.a"'a n 
fabricelor se 1nalţă ca nişte lumină. care nu aduce cu ea nici un 

truncMurl rE't~zate, ar 8von de cer, nici de soare. E de alt
fară murmurul f!ăltăreţ al i fel atmosfera. care convine decoru-

Fag. 3 

GQ.{J\.l'\I ~1 
HOTEL LAFA YETTE 

Bucureşti. Calea Victoriei tt 
Cel mai bun şi confortabil lIotel al Capitalei 

Preţuri moderate Preţuri moderate -

flNF~ORMATiUNI 
. ~ 

ABO~ .\Jr1L~·:'iZ;: Pe UIl an distribuirea să mea.rgă mai practic. 
_ 600 iei; pe ş&se luni _ 300 Brutarii vor tipării un fd de blo-
lei; pe trei luni -150 l.~i; pentru curi, pe care le vor disuibui fiecă
inStituţii de ~tat şi înnepl'in- mi client înscris :Ilai dinainte. Păi· 
dt'r~ particulare _ 20()O fei. ne vor primi numai cei {ari posedi 

-o-- aceste bonuri. 
Pentru întregul mate:'ial apă· -o--

rut în <tcest ziar - fări semuă-1 CAMERA DE CO~lER'f ŞI 
tura sau cu pseUOOIllm - ras-. DE INDUSTItW DL~ 'I'11\U
pUrlcte nl!mai d. Const. " 5tcf:i- ŞOARA, atrage ateniiunoo fir
;O.cscu, directorul nostru, caro <) molor CQlDl0TGialo ~i indu&triai1i'!.. 
/ ... 'n:.ht~ 5i girant respo-!Jsab~t cari foLoo.esc "VOIAJORI CO~ 

--0- lUERCIALIU
, că urmează. să se 

Vineri a sosit ~J, Timişoora d. vizeze carnetc~e pentru anul În 
insp. genern~ administrativ 1- curs 00 tr.rgenţ§", rai" pentru S,

frelll, din lUinisterul MaceJ'ilor eeia cari au eşit din sel',icill, să. 
Interne, pentru a. face O serie (le d~pună, carnetul pe1ltMI anu
inspecţii administrative, Dsa s'a Iare. 
prezentat prima oară la primă- .......... _ ....... -__ . -- -,~ __ ..... 
1= lUUllu.apnuw, \UIU>C u. J.V"'" Y ..... - Ji,UiUfl.1'iJl.~ 

mit de d. primar Eugen Pop. ~finisterul ,~"stit~.f'i. Directitu~ 
-0- Judiciarii. 

D. prefect Colonel Alexandru 
Nasta, în'iojit de d. Tiberiu A. Mun
teanu, a fost în comuna Sânnicolaul 
Român, unde a inspectat primăria. 
~omunală şi câteva gospodării să

Publicatiune 

teşti, 

Dl Florea V. Incer zis şi Pe 
trache Paras-ehiv, născut it 
Brăila, la 2 Aprilie 1900, dom!d 

-0- liat în Timişoara, funcţ:'onar C. 
"NEGUSTORl;L DE ILUZII". I F. R.; str. Iancu Văcâr0Scu No, 

Duminecă, 1 Iunie 1941, la orele 26, a făcut cerere acestui :Mimi· 
20,30, teatrul munkipal"l. L. Cara- ster de a fi autorizat să schim-=_._" .;,,_ U"A"~~D"; ,,~ ... ,.... 1 .. Ti_ r.... nI' hl"l7.9 l'I1" 1 ml,mele SRU ll8.
mişoara comedia "l\"cgustorul de tronimic de nccr In acel1: 'de 
TIuzii", de Herbert Gl'cvenius în Prr!cschiv. spre a se numi Florea 
versiunea. d-lor Ştefan Badu şi Ser- P. Paraschiv, 
giu Dumitrescu. Mi.nisterul publică aceastat 

-0- conform art.l1. spre RtHnţa ace-
Distribuirea pâinii. O clt>legaţie a. lora cari ar voi Eă facă opo'l.i· 

brutarilor din Timişoara, s'a pre- ti.une în ter~enul si condiţiuni1e 
zentat era la primărie pentru a dis- pre;răzute de alin: II 8,1 zisului 
cuta asupra noului sist<':ffi de dis- articol si de art. 3 din leg-ea a~ 
tribuire a pâinei. S'a căutat şi s'a suura 'numelui din 8 ApriUa 
găsit o modalitate mai practică ca 1936. 

Illi11ll1111lUIIIIIIIII!1111111l1l111ll1ll1I1II111II11111111111111111IIllllllnnmUHlIIIIIlIIIIIIIHllllllllllilm 1I11lllillllllllUlll1l1 

Cin~ma COHSO 

{tr 

D1l''' ~ A nTTR.RThL ~ZtiK~ SZAKALL, !;AY FRA..'iCIS . 
lU 

PRIMA DECEPTIE 
Jurnal' lTF.\ ;)(}'). două l'âulete t(' se vargă iflllUi si în care pe ginganticele figuri FILM SERIAL IN 2 PARŢI 

R~SIlU;~t prin ",,(.ul văilor, du. ~c piatră; uşor: lclinate, ?:earg(t " I Seria fi: dela 29 :Mai - ~ lunk' 
C1llil, mh'o casă stt·ăveche,. tm.- yagă fi turburătoara mohili~ IMIIIIIIIIIIHHIII!!!!I!IIIIWIIIIUlUWiUUUIJlIllIUWIIIII! 

HI!!:;iiil~II!llmilmH;UillillimlUllliillllilk'li;:~\i;UmHHlHlHlli!îllillllllllllllllilllllIUllm;lmmIlHUlUll!1ll!~ 
. I 

, ... ...; .... li j., 
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In ~ Junle 1~41 Exerciţiul de apărare p 
_ _ _ - pe adevărată besnă Horia 5 ima SI lellalrt,' I reuşit complet în 

# BUCUREŞTI, 31. - Aseară .şit complect. Totul a 
-'opt 0'- .~b,~II"unii uer. ft J-Ud~lllti in intre orele 21-24~ întreaga Ca-' cut fiiră alarmă 
L"'~ ~ pitaZă a fost într'o adevărată ma dispQZitiu~lor 
liPsu de '~lr~ (UtIED J\tillilOrk.i de besnă. Toate luminile au fost d'n ti N ' 

_ stinse complect~ astfeZ că exer- . t~ .~. t u au 10($t J usii-tie si [BSblie. ciţiul de apărare pasivă a reu-It, en e. . , 
BUCUREŞTI~ 31. (SIR), - colţ de str. X; Vasile Jasi'ttSChi, 

Curtea Militară de Justitie şi farmacist .. cu ultimul domir.iliu 
Casaţie publică următoarele în Bucureşti, str. Oltarului Nr. 
persoane de mai jos, 8 la nu- 12' Nicolae Pătraşcu~ prof. se
mar: Bona ;itma, prOfesor se- ou~dar, cu ultim~ţl domiciliu în 
cundar, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Gutenberg Nr. 
Bucureşti, parcul Jianu, str. W. 3; Constantit' Papanace~ licen-

............................... 
))tasli'2 mRSllr.i tcnlta. 

SPI2IDil~fi~f'ii1·~ tiin (Ilpîtuln 
BUCUREfjT/7 31 (SIR), -

In ziua de 29 Mai a avut lac la 
ministerul Eco.nomiei Naţiona
le (J consjătuire la eaTe au luat 
parte d-nU: Ion Marinescu, mi
nistrul Economiei Naţionale; 
d. N egeZ.. ministru, subsecretar 
dl3 Stat al Aprovizionii.Tii şi o 
delegaţie a brutarilor din Oa
pitală. S'au diScutat cu aceas
tă ocazie chestiunea calităţii 
pli,inei di", Capitală.. diÎndu-se 
instrucţiuni şi luâmdu-se măsu
rile de rigoare. 
După această consfătuire, d. 

subsecretar de Stat Negel~ a 
făcut o inspecţie la diferite 

brutării din Capitală. 
Pentru a se convinge de mo

dul cum este aproviziQnată Ca
pitala şi cum sunt respectate 
prelurile~ d. subsecretar de 
Stat N ege1, înso$it de d-nii se
cretari generali L. Burchi şi 
Gr. Popescu~ a vizitat3 eri 30 
i}[ ai, dela 01'e1e 5-8 diminea
ţa, piaţa centrală a Capitalei .. 
precum şi pieţele de cartier: 
Regina MaTia, Matache Măce
ZaTU şi Amzei. 

Pentru toate neregulile des
coperite, s'au dresat acte de 
contravenţie. Aceste inspecţii 
vor fi contbzuate zilnic. 

~ ••••••••••• ..v •••••••••••••• 

Problema cărnii si unturii de Dorc 
nu poate fi relulvata 

Am fost singurul ziar care ne-am \IOanele ziandui nostru. problema 
.acupat pe larg şi in mod continuu aprovizionărli cu :tlimente părea să 
a., peuLI",lUia "'I'CU .. 1UUliădi t.:U ali- tIe mne ŞI definitIv rezolvati. 
mente a populaţiei municipiului Ti- Realitatea este însă alta. O of
mişoara.. Am vazut felul nenorocit Iim chiar dela d. primal' Eugen 
in care s'a făcut şi se ma.i face încă Pop. 
it.OOastă aprol'izionare şi de aceea Astfel, în ce priveşt.e carnea !:li 
!l.m i:ntJi!'Jta.t ca problema să fie re- nntura de porc, problema aprovizio
zoh'ată cu un ceas ma.i de vreme. nării nu poate fi J'ezoh'ată în nici 
Am fost convinşi că o rezohare a an fel şi in nicio măsură. Cele două 
problemei este posibilă ehiar în ~ instituţiuni cooperatiste, care ur. 
tualele împrejurări şi nu ne..am în· mau să facă cumpărările de porci, 
şelat. s'au nrflz ... nt .... f: In .... --=- -- '"">-0--

D. primar Eugen Pop, după cum Pop şi i-au comunicat că in judeţul 
a.m arătat într'un număr anterior nostru nu se pot găsi decât 1200 
li ziarului a inceput să se ocupe porci gra..,i pe să,ptămână, din care 
personal d~ problema aprovizioni- numai o treime revin pentru consu-
rii. D-sa a a.iuns .11\ ,·nn"fn7i .. "li: 
ttmgura SOlUţie poSIbIlii. DU poate fi 
dta. decât ca distribuirea. alimente
JOI' să se facă pe baza îns~rieril()r 
făcute la comercianti, DI!i.celari şi 
brutari pentru aprolizionare şi în 
măsură egală pentru fiecare locui
tor al municipiului. 

Patra sute de porei, e\'idenf. sunt 
prea puţini pentru CI'Î no.ooo lo
cuitori ai Titnişorii şi de aceia a 
trebuit să. se renunte la sistemul 
preconizat de d. primar l:.ugen Pop, 
care urma să se introducă dela 1 
Iunie ert., sistem care iusă ramâlle 
valabil pentru: făină, pame, za.hăr 
şi ulei cOtnestibil. 

ţiat al Academiei Ooonerciale .. 
cu ulti.m'Jl damicW1t in BU('~l
reşti .. str. Porumbaru Nr. 32~' 
Viorel Trifu~ absolvent al Fa
cultăţii de teologie .. cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti.. Calea 
Plevllei, Cassa Studenţească; 
Dumitru Grom, desenator teh
nic, cu ultimul dooniciliu în Bu
cureşti, str. Popa Petre Nr. 
22; Ilie Gârne.aţă, avocat, cu 
uZtimul domiciliu în Bucureşti; 
Gheorghe Sârbu, fost director, 
al Institutului Na,tirmal al Coo
peraţiei, cu uZtin{ul domiciliu 
în Bucure:;ti; Trawn Baroba
rUJ funcţionar comunal .. cu ul
timul domiciliu in Bucure.şti, 
str. Gutenberg Nr. 3 şi Corne
liu Georgescu, cu ultimul do
miciliu în Bucure.Jti, au fost 
invitaţi prin ziare şi, Monitorul 
Oficial Nr. 108 din 9 Mai 1941, 
că, conform cu· dispozijiunile 
art. 29 al. 1 d.l. Nr, 236 din 6 
Februarie 19.p să se prezinte 
la Parchetul lUilitar al CCl-pita
lei în termen de trei zile libera
te dela data acestei publicaţii .. 
sub sancţiunea declaraţiei de 
culpabilitate pentru faptele ce 
li se pun în sarcină. 

lntrucât numiţii nu au răs
puns invitaţiei făcute, sunt în
cunoştinţaţi prin publicaţia de 
faţă că vor fi judecaţi de Cur-
...... M.~;~"'" W do OfM7aflIJ ;p d1US-
tiţie ca instanţă de fond pe ziua 
de 5 Iunie a. c. ora 8 .şi că ju
decata se va face in conformi
tate cu dispoziţiu.nilp. De,c,·qiu
lui-Lege Nr, 236 din 6 Februa
rie 1941J pentru faptele pentru 
care au fost declaraţi eulpabi
li, prin încheereasuszisului 
parchet. 

Toate autuvechjculel 
fost blocate În m 

-'-IJI-.J, 

proprietarilor 
Bucureşti, 31 (Sir). - Prin· Bucureşti sau J:'I'i~ecfl1'''''' 

tr'o recentă Decizie a Ministeru- judeţ pentru nnmTl,""'. 

lui Econonmiei Naţionale, Sub- rândullor le vor 
secretariatul de Stat al Aprovi- aprobare _ însoţite de 
zionării au fost blocate, in mâi- _ Subsecretar de 
nile proprietarilor sau deţinăto- vizionării, Serviciul 
rilor lor, toate autovehicule1e şi riIor, 
remorcile de orice fel, cu întreg 
utilajul şi materialul de rezervă 
ce posedă. 

Se atrage atenţiunea publicu
lui că prin aceste măsuri nu este 
interzisă vânzarea. Această vân
zare trebue supusă spre aproba
re forurilor competente, care 
urmăresc numai tinerea unei e
vidente la zi a in~entariului, a 
preţurilor şi a mişcării autovehi
cuIelor. 

Pentru a se evita întârzieri în 
mersul lucrărilor, cei interesaţi 
sunt obligaţi a adresa cererile de 
autorizara a vânzării numai Pre
fecturii Poliţiei Capitalei pentru 

Nu vor fi luate in 
ţiune cererile adresate 
nisterului fără avizul 
lor menţionate mai sus 
riIe care nu vor indica 
mătoareIe date 
sare: 1) Numele şi 
proprietarului, 2) 
miciIiul cumpără 
ţu! de vânzare, 4) 
cUe autovehiculelor. şi 
marca şi modelul 
toml ui şi numărul W~''''... . 
inventarul au.,. .... ,"Al,;~"I,'r .. 1 

numă'rul caucaucuriIor, 
si unile, seria. şi starea 

Viata nr~zonierilor IrancezÎîn 
'. este Inarte bună . 

PARISJ 31 (Rador). - 00- a sosit la Paris, după o, 
respondentul agenţiei ,~N B" rie în Germa~ia. 
tran8tnite: Vineri~ d. Scapini, În 

D. Scapin'Î, cu rangul de am- ţa d-lui d. Brino~. ţ)/e;: 
b""a401r, 9. care; ~ttl lT~u;n;j,Ttat fiar francez în re9iunil~ 
de guvern uZ francezJ să aibă te a făcut decla.ratiulli 
grije de prizonierii de războiu 8punână că, 
francezi, în Germania şi să ne- mane, îşi dau toate 
gocieze cu autorităţile (Jet'ma- pentru a face viaţa 
ne tot ce priveljte pc prizonieTi, lor cât mai suportabilă. 

tum Il7m~nlriDZă Berlin 
OISlUEinl dlui 

Berlin, 31 (Rador). - O notă strului Afacerilor Străine en-
oficioasă declară: glez, d. Eden. 

Nn Q-Cl '11'.0 .IlA~ _:.-! ..l1 __ .!' """." ~ ........... _u.~~,L." •• -Q ~u:.l~Ile anunJ:ate 
nici Angliei, să precizeze ce va de d. Eden ca greşite, cu atât 
trebui să facă sau nu, Germania, mai mult, cu cât e vorba de re
după războiu. • prezentarea unp,i ţări .care este 

Aceasta s'a constatat în cer- răspunzătoare de pace şi de eco
curile politice din Capitala Rei- nomia de după ultimul războiu. 
clLului, ca răspuns la discursul La Wilhelmstrasse, s'a foI'lllu
difuzat, Joi, prin radio, al mini- lat punctul de vedere german, ....................................... 
Siluat!a trllne~or bri!ani«e 

din Creta fot mai' critică 

declarându-se 
d-AA,n~ l"'!:I"'O ,0.0. c+-i.o. 
şabatan, nu este 
ţin Îndrituit să ia a;:;U,~l·'I1'I'1 
'răşi execuţia unei noui 
ţii în stil mare. 

Din cercurile germane 
dăugat că, ideile d. Eden 
vire la politica internă. 
lipsite de interes, căci tot 
a spus, prurea că a fost 
atunci când războiul era 
în mod deosebit de crud, 
grelele condiţii sociale 

Ne·am declarat, fireste. mulţu· 
miţi cu acest sistem de aproviziona... 
re, care urmează ::;ă se introducă 

dela data de 1 Iunie ert. lUuIţumiţi 
pentrucă numai in felul acesta se 
poate pune capăt neaiUllsuriIor de 
pana acum cremte pnn faptul că 

NEW-YORI{ :n (R~ .. ln .. ) 
n"'~"~~Q"A ... t'o-.n..~:-:-7':--.:- ,- _.uv 9.1 (]()l'=.sl}!)ndentlll agentiei ,,D. N. 
g~!me a populaţIeI ramine cea de B." tr.-nsmite : ' 

Cu alte cuvinte, situatia, in ce 
gEd. 

·.r01:Uşl mCI o ţara nu, 

trăi, dând crezare 
~..,..,. .n.. <7n:;~ uevme QlJl ce in 
ce mai critică. 

cei cu dare de mână s'au supra
aprovizionat in dauna populaţiei 

nevoialje, care de aproape două luni 
n'a mai gustat carnea de porc şi n'a 
tnai Plltut să. cumpere un sfert de 
kgl'. de untm şi ilIe! comestibil, in 
vreme ce zahărul ,i făina. numai cU 
ma.re greutate au putut să obţină 
in cantităţi extrem de mici. O si
tuaţie cu totul nedreaptă: pentrucă 
Un t,oate aceste alimente mai avem 
destule în !ară. 
După declaraţiile pe ('are ni le-a 

făcut d. primar Eugen Pop şi pe 
cari le-am publicat la tJmp in co-

pana acum. A. _ .,United Press" primeşte o şti- Chiar dacă ar sosi intăriri bri
tanice, situaţia nu va mai pu
tea fi schimbată. 

P~oblema. este cu atât ~I grava re din LCtndra~ pl'in care se a
cu cat este vorba nu numai de car- , nuntă că situafia. trupelor bri-
~e, ci mai ale! ~e .grii,<;ime, ~re 1 .. ~~~~ .......................... . 
hpseşte cu desavarşlre di' .:e piaţă. Uit- . ! t- · 

Nu ştim dacă ti'e~ue !." credem Ime .m. ~ Ir; i~lern" e 
în raportnl făcut de cele două in.sti- ' . \'; tii; ~ IIII 
tuţiuni coopera.tiste şi ne place să BUOUREŞTI, 31 (SIR).-
credem că d. primar Eugen Pop ~'a Cu incepere de astăzi şi până 
mai stărui. Deasemeni, dsa Va tre- la noi dispoziţiuni se blochează 
boi să stărue pentru majorarea co- cantităţile de sulfat de cupru 
tei de ulei comestibil, de care popu- în stoc la fabrica minelor de 
laţia. are absolută t~buinţă a.tunci aur, ale Statului din Zlat1W, 
când nu se găseşte grăsime de precum şi cantităţile ce se vor 
porc. fabrica in v·ijtor. 

Urziceni, 31 (Sir), - Un vio
lent foc a isbu<:nit ,eri in comu
na Gârbovi, jud. Ialomiţa, in a
propiere de Urziceni, unde au 
fost distruse 125 locuinţe. Sunt 
câteva animale arse şi pagube 
foarte mari. 

presimli. 
Este tipic pentru 

se duce din nou să facă 
făgădueli frumoase 
actuala situaţie a 

Istoria însă, 
rătat destul de limpede. 
popoarelor ce trebue sa 
Îll lp<;ătură' cu făgăduelili 

zilor. . 
Dacă poate un ministrll' . 

teme britani,c ar avea o· . 
memorie popoarele cari 3'. 

înselate de englezi, în 
ti~elor secolp. au 
atit mai bună. 
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