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Tu - care aprinzi pe culme focuri 
Şi semeni moartea pe răzoare, 
Tu schimbătoare de norocuri 
Şi de hotare schimbătoa re; 
furtuna sfântă şi grozavă, 

lţi simt suflarea Ia fereastră 
Şi-ti cer oştirile de lavă 
Să treacă pe la casa noastră .• ", 

OCTJlVl4N GOGA 

II ÂI'IZĂ·rOR.1I 
I OEllUZU ••• 

Statele-Unite 
vârtejUl .... .;;u.u.u",.u"CJ.Ol. eficace sistem de educaţie con~ 

Sil.L1 l>u .. ..:eclat. lntrun ntm versaţia, a semă.nat în celebre
lot o" uea.l:iupra lloastrtl., le sale discuţii multă îndoială. 
pt, tu am lll{;erc~'~ at.a.tea sen- Totuşi nu poate fi acuzat de de
la; le, c&n, ~l eLe . au ,10$(; fectism, fiindcă indoiala sa a 
afIj l,la1.1:, .Ut; "'.:; L ...... &(1. ....... 1.\ .... - .cVI:!lI.. L'I::'\,.;Ull\Ul., - iL i::IUlllUliLL. 

tmnic, sau au vemt !U--oare nu la temelia oricărui 
ro 1IU.llla pe arapi mo- edificiu spiritual e..ste îndoia.-

fac pregătiri pentru 
intrarea in război 

In Statul WaShington au inceput cele 
mai mari manevre· de razbOI 
de până astăzi de ZeLir. Ii? 

acest haotic vârtej mulţi Mii gândesc la Michel Ange- NEll"YORK, 20. (R.) - Co-! rnătah>,a drumului intre Sa.nfraD- De altfel, in toată ta.ra fie vor 
conciuzii triste, dar ~l 10, cel ce: ~ d~t stt!let nemuri- ~sp.onden-:U~ agentiei .. Havas" oii- [ei5(".o şi· Lo. S-Angelel'l,. unde ~ VO~ face manevre timp de o lună. La. 

mulţi au cultivat ~i cult!- tor statUlel lUl MOIse. Oare a- ClAI comu.nu:-a.: desfăşura mişcări de trupe Ş' In.'\l aceste desfăşurări de forte. iau 
'i! aepa.nate din b~l ta.}- cest geniel sculptor nu s'a in- Luni au inceput cele mai mari considerabile. ' parte infanteria ,1 celelalte arme. 

eli· ganam:~lor bune
d 

roma
t
- doit de sine la primele lovituri manevre ale armatei amflrica.ne de 

A vrern noastre e to· _1 ~ 1t . în ? • ~ •• ............................... _--.. .. 
, 'b _....... t W.e utt..\ el marmora rece. mzboiu până astăzi. Carupul este m , 81 aceştla. lmP_" aces e. . 

HA c~ dărnicie de' nabab Chemat apOi la Roma de Pa- Statul WasWngWn. 
ilel le vi:d ca pe O marfă fără pa lulius ~l il-lea, care l-a fii- Din garnizoaoele acestui St.at !i1ti.e împrăştie spre a. semă- cut ~ ~8clllmbe d~lt.a cu pen~ s'au imbarcat 85.000 de oameni cu 
n~\timism, uitând că "meni- lul, lasa~~ acea mmune ?e .a~ destio.alie King..city. situ-,.J; la ju_ 
g!. uziilor este să se destra- sCulptat,ă. ,.Ca.pel!,. SlXtină. , 

să se risipească. . Oar? pnmele al?Decanwale ~n: ............... . 
, . lulul au avut SIguranţă deplina, 

.. ' , sau din îndoială a ieşit această RomanIa il înl11nlo1 o r . aL'lucru, datoria fieca.- grandioa~ii operii, care a fost şi . 

Mi!i nea mUlt ră 
japoneză care se află in Itaha 
a oferit ducelui Mussolini un 
un (aflau simboHzând Victor~a 

din 001 este sa speram, dar este adnnrata de tOţI VlZltatom leUiltIe în Reantui CrooUel 
ales Să credem. m viitorul Vaticamtlui? . BUCUREŞTI, 20. (Rador.) . _. Roma, 20 (Rador). - Dueele ţeri superiori ai armatei şi din 

ne " , . a primit in prezenţa. Subsecre-- amirali şi ofiţeri superiori ai ma-

I·I~. ~ spera Înseamnă voinţă • Printr'un decret-lege pubUcat în tariatulul de stat al fortelor ar- rind japoneze. Misiunea era în-
, • Şi a crede înseamnă. lup- La. fel a. fost şi indoiala 80- Monitorul Oficia.l s'a hotărît infiin- . . .. ~.. soţitii de generalul Cavllero, ,e. 

ră, eratică -:- înd.ohlă rod~ci.. ., 1al"e!l> unellegaţiunl a României in mate, n.llS1~~ militara .Ja~ru:- fuI Statului Major General . 
. , ce ercrile cu~<cvĂru.t. nu 0a;ro. nu.. 91 Q.~t()lli .,y;.1 n'lJll Regatul Groapea.. . _. zO.oom.PUS.!....,din gQnerah ŞI nfl- ~etUl IDlSIUnli japoneze, gene-
rt robul iluziilor, ci sIuji~ dragi ru IUl Ohnst, tema~d~-se, ralul de corp de armată. Jam.a.ai-
a' tornic al unui ţel real, al s'au îndoit de ~nAalta lor ll11S1:me.: .................. -••••••••.••.•• _.~ •.• _ •. ~ ta Tonyuki, a oferit ducelui o 
iP' ideal concret. izbucnind apOi ro acea credinţa '. ' . ' 1 stalue preţioa.să reprezentând 

foarte adevărat că. oricât de neinvins, care l~a dat ~ufl!ll Ff}' IJntÎmlJn" IJ fJ ~ 1IJI1J11J""fl10 IIrlJ ,.. un vultur pe cale de a-şi h.a aba-
deneîndupleca:t'într'o ere- eternităţii 'l! La fel şi nOI:_ in () tJ.fi' tJ &..,Iw; 'lItJ tJlI. .. t.J .. 

m.i1 d - ruI, statue sirnbo1izâ-nd victoria.. viermele indoielii roade străşnicia vre or e acum sa. a- '. • .. • 
t lenJar m cel mai puter- lW1ga.mllucl.lle, ?Q.;o.l<;<>~ lt:Z':PC;' tf~f.o""i~. 'Pf)'1'l1'1''; fU .",Ipa"" "l.ti~.:nun.;:. ....... Ull.u1mej.,.sPaJ~:~dr;<>O'sat~:~ 
le ~ar mdoiala însăşi; poate ranţelo~, pe ~n ~a e. n'!: • u.,u 'le tiI!...., f ICI . " "4'" "-

convingerea. ţli susţine o îndâ9i~ !O~ţă: Dm l~do:b b . " il (6j t · de ministrul de război şi de şeful 
!ni ' , . ct.e o e~pa s~ fau.nm credlll;~ d: O J~nu,'a, ,a De"",n StatulUi Major General al Impe-

PUtut oare crede cineva fă- fIer. Sa p~~m urechea la mlln Y',. , riului jaPQncz. Ducele a exprimat 
y ~ indoiasc~?..,· Patrl~i ŞIS8: înţelegem pulsul Berlin. 20 t~or). - O not8.\va juyca in viito~rea ordine eun;>- inalta. sa preţuire pentru simt» 

'tlll' varata credmţa. aproape vremllor noUl. ol'l'cioasă declara: peana. Dela Wllhelmstrasse saI' u1 d . d t . ' .. _U 
" , • y • .., in! t~ d "'" . . v y tim" . • tii· lC ca ou Şt a a resa mU!lun.a teri 4'J>.una ee naşte din indo- Cu vomţa calită, . run an v Proclamarea Croaţiel ea regat raspUIUI ca de ltarea. ŞI ln n- . . ti . • • al' te 

• & toate asperităţile trec.ă.toare v s~ si a ducelui de Spoleto ca rege rea graniţelor ~roate se va face n:arel na,..~lll.l:I.lll1e~ ŞI .ta I CU-
'. aşteptăm liniştiţi ciasul dreptăţiI il Croaţiei, sunt privite la Berlin în mod progresIv. vmte de VI!' Sl!l'1l?stle • 

.. rate, inţeleptul filozof al noastre! . cu sim~a?a obicin~tă. cu c~e ............ ~ ............................. .. 
antice, găsind ca cel m&i TITU LUCIAN sunt prIvlte la Berlin toate ma-

surile luate de partenerul de 
•••••••••• • • ••.• • • • • • • • • • •• Axii, cu privire la noua ordine 

!rl resedintele Roosevel! 
'ir· \ • 

~ va recunuste De·' generalul 
:: de Gaulle ca reprezentant al 
dG Frantei! . , 

din spaţiul vital. . 
Din capitala Reichului se men

ţiOllea.ză tonul preseit precum şi 
abţinerea Germaniei dela orice 
iniţiativă, deoarece proclamarea 
independenţei Croate şi ataşa-

Cercurile competente italiene 
satisfăcute de relatiile dintre 
Germania Si Turcia 

mentul ei faţi de ltaliya. sunt ea BERLIN 20. (.Radar.) _ Ca- s.nu.nţă: 
Iemente-.ca.re pledeaza pent~. • Din cercurile competente se de-
rolul pe care acest nou regat 11 re!!pondentul agentiei ,.Stefani' 

cJară ei. ele snn~ pe depUn satisfi.. 
•••••••••••••• • • • • • • • • ••• • •• .. eate in ce priveşte de relaţliJe din· 

r' ASHINGTON, 20 {R._l~ - ~ dă. flA ahru ... fAntul cJ.. da.f'A Il 1!' UUrlhl~·ll UD ItlJtb! t~:ed?!al~~rt' TeUl'Co b~a.ti"f"'''+lA .......... i-, rea guvernului francez de guvemul francez nu va reveni, a- A" v ........ .- ..... a _,....., ___ 

.~ rzi~ celor două v~ am.e- supra măsurii sale. preşedintele • : Iogli. est#! exprimată şi de mai multe 
ros e:an alI transportat 18.500 Roosevelt, va recW1oa.,te pe ge- d ,. l n ."dnll H"'s«: ';~iare turceşti dela Ankara. . 

faină din partea. Americei neralul de Gaulle ca. reprezen- ESpre. [UZU ..-..u IIJ ... ~ I Ultimele declaraţii şi con.tatAri 
ţe' populaţia .nevoi~ a t&ll~aI':l'alIlţei,subordO~nd~' VICHl.","ZO (R.} •. - AGENŢIA "HAVAS" ANUNŢĂ !ft~ew~vernu1niture au contribui, 
~ de a părăSI MIII1'Si.Ilia, a pozIţiuni.lor sale soarta tet:au.r~ CĂ IN CURA-ND PRL'IUL' MI NlEiTRU BRITANIC DOMNUL fam mdoiali. să Umpeze&8tli in mOd 

, O Profundă indignare în lui ~ in valoare de. 375 lll1- T CE IN CA'llrIJ'InoA C01\IUNELOR AMPLE suficient guvernului din Ankan 
tie g1l\'emllmental ._ lio r terline aflător în CIII'RCHIL, VA FA ,,1U.1.:.LI." ~ 

e smen A=iI~re s, DEcLARAIJ1ASUPRA C~u ~UI SUDOLF HF-SS. ,fa.ti ~e Berlin. 

\, 

___ ",_ ,,. __ ..-_ "-"'<C """""*".. ...... _"'_~_ 
• t: ".' , 



ECOUL 21 V. 1941, - Anul X·VII. ti: --
Controlul preturilor Vânzureo iDlreDriD~erJIOr cOmercial~ S,..ecttlCGl 

la intreprinderi ale reDalrJatllor germanllllllUKlilUIiHIlIUllllltlllllUlmlluHK r: 
Jli1!Î8te-rul EC<mO'Iiliei Naţio- an-icolul suscitat, va avea drep- d."n Bucal.tona SI- DObroge. a () 1 NE M A TOGR! nale, Subs€O'1'etariatul de Stat t.ulla o prima egală cu 25 la su- . 

al ap1'O'vizion«rii, face cunoscut tă din valoarea mărfurilor con- ~~P~10I: .,?:IDOllU! din, ' 
'Următoarele: fiscate care se va plăti potrivit Subsecretari;liul de stat al P...o- nuri mobilia.re se po~ lua. dela eomi- a ": "t:îtanca ~ Illil, 

. '. t b'l't- ~ t 61 -"'_: .. -'" "~I . - il . In ta . ile' d 4-.... t" d Apollo: "Do~oara Prin noul Decret Lege No. proceuurll sa 11 a In ar. , --...aL.arD, """ ODJUlf "1 ven ru- 8lDn JU C}'<'lIA8 respec lve, un e se f"" , 
1215 din 2 Mai 1941, s'a prevă- ..;,.- Tot în acest articol se hu. hotă rit sooa.terea in vânzare a depuu ai ofertele. 19rac a '. V"~ 1 '. , 

- fI' tif' t· . r 01'80." lata a rasP<:ţ zut ca inspecţiunile şi contro- prevede ca re uzu n€JUs la tuturor wtreprinderllor comerciale . 
luI preţuri1or, la toate intre- al agentului d~ 2: prO?eda de t~- şi indnstriale precum. ,i a tuturor ......... ~ ................ ____ ~~_ _ :~ 
prinderile comerciale, să fie in- dată la cercetărIle ŞI constata- caselor de locuit situate in coml1l1e 
tensifica.t şi extins pe cuprinsul riie ce i se cer, în vederea. sta- urbane cari au trecut în patrimo
întregei ţiri. bilirii infracţiunii vinovatului, nlut Statulld, in baza convenţiei in- Români! 

In acest seOP, priIt art. 44 s'a se consideră ca refuz de servi- cheiate între Guvernul Regal Ro
hotărât ca. infracţhmile prcvă- du. legalmcnte datorat, pedep- min ,i Guvernul Rt>ichului Ger
z,lte in acest decret lege să. fie sindu-se potrivit dispoziţiunilor lUII.D., pentru repatrierea populaţiei 
constate. fn limitele competen- codului penal. de origină germa.u.i, din Buco\ina 

Conform înţelegerii cu Misiunea Militară gel'1Uatlă,. 
nierii jugoslavi de origină etni că română,care au f08'l< 
o comisie militară german o-ro mână. locală, şi predati 
nului român, cu începere din ziu a de 8 Mai a. c., au fost 
de către autorităţile militare locale < româneşti, in 
Ghiroda, Remetea ~i jur, îngrijindu-se de hrana şi Cil2.\: 

astfel ca, până la repatriere, si se simtă cât illai bine. 

ţei teritoriale, de către membrii CONTROLORn TREBUE de Sud şi Dobrogea.. in Germania. 
pwciletelor. jt:c1ecă.torii de in- SĂ SE IDENTD'ICE Aceşte '\'ânzări nu se pot fa.ce de 
!trucţie. j'.ldecătorii de pace, .. . cât Ia locuitorii de origini. entnică. 
; tsnectorii administrativi, pre- D. ela O/~c~u~ Central de can. roma~na~ dA d f . +.. f . , ţ" d' .. t au U-8e pre erm t<'" re u-
f'~C'ţii. suhprefecţii, pretorii. tn;;l §t 1nsp.e~ ~um. Ut mlnlS e- giaţilol' din teritorille cedate. Pentru ti le îmbunătăţi cât mai mult COndiţiulIAI' 

facem apel la autorităţi~ 8ocietăj'ile de binejac"Yrc şi fl11 
mânesc pentru a contribui cu ce le stă in pufinţă. 

T'rlm;:- "'ii ~111nicipiilor. comune- rul economret naţwnale 8ubse
lor "rbane, climaterice şi bal- cretariatul de .stat al Aprovi
!lE-are. sau ajutorii lor, inspec- zionării.1 S6 fac cunoscute ur
hrii "unitari !'i comunali. me- miitoarele: organele de consta
dicii de judeţe, de nlasă, şi de tare prevăzute de decretul lege 
~'}îh.~ JY:('dicit veterinari şi con- pentru activafea producţiei, re-

Cei ce doresc să cumpere aseme
nea imobile 81111. t invitati să. depună I 
oIert~ închise, cel mai târziu până 
la 30 Iunie 1941. 

Informa!ille asupra. acestor hu-

Ofrandele se primesc pe adresa: Biroullnformatu:. 
lr. localul Comandamentului Diviziei din piaţa Li~~. 
fon 34.01. 

trolQri~ Ministerului Economiei gimul preţurilorl reprimarea ._._ •.• ~._._._ .............. ~._ • .::.:.. • .:: • .::.-=-.-=-.:-.~_ -: : .~ ~ - - -- - -
Naţionale, Sub secretariatul de speculei ilicite fi a 8abotajului 
Stat al a provizionării, directa- economic, sunt obligate, ca a
rii de siguranţă. prefecţii de tunci când pă.şesc la inspecţiuni 
poliţie, inspectorii poliţieneşti, de control, să S8 identifice faţă 
chestorii şi şefii de poliţie. co- de conducătorii întreprinderilor 
misari şefi, şefii ce secţie de sau interpuşîZor lor. 
5,q ndarmi. precum şi de prima- Identificarea se va face, prin 
rii" -l"; notarii posedând titlul carnetul de id,en.titate cu joto
univel'l:o~tar. l!lcomunele rurale. grafie, liberat de autoritatea 

- Prin art, 43 din aeelaş respectivă; iar pen.tru inspeo
Decret Lege, se prevede că ori- torii şi controlorii ministerului 
cine ar descoperi vreo infraeţi- economiei naţionale, subsecre
une pedepsită prin Decretul Le- tariatul de Stat al Aprovizio
ge de faţă,sau care ar avea in.nării, identitatea se va 8tabili 
formaţiuni cu privire la la să- prin delegaţia speciaUi, de 00-

vâr.şirea ei şi care o va deuun- loare portocalie eliberată de că
ţa in scris şi sub semnătură tre minister .. pe baza decretului 
l'r<>prie, agentilor menţionaţi în lege Nr. 1'215 din ~ Mai 1941. ................ -.. ................. ...... 
Reducerea taxelor de transport 
Iti articolele de primă necesitate 

Cu privire la decizia ministemlui 
hl"'l"ărllor publire şi comunicaţiilor 
;\~;1;~ reducerii cn 800/0 a taxelor 
d(' lrUlIsl}Ort pentru alimentele de 
primă necesitate, inscrnti in zia
rele eu data. de 18 Mai L C., diree
ţi unea generali. C. F, R, face urmă
toarea. prectzare: 

La , 
cInema 

•. .1. 

t,Conform acestei decizii. reduce
rea specificată se aplică asupra 
trausporturilor executate de servi
ciile de cirătlŞie publici pe drIl· 
muri, prin vehicule cu tracţiune me
canică şi nu asupra transpo1't11rilol' 
cu calea ferată". 

• 
"APOLLOII 

~I."~ •.• 1 .... ~.E~~~~~'.a~.A ...... I .. a.a ... 2.22~Ji.C~.~~,., ............. 1 
,'~,.,. _.#-"'r.< 

M 1 CA P UB L ICI TA 
Apare in liecllrezi. Minimum. 10 cuvintel DEVÂJ.'VZAR~~upre!: ; 
An 4-uriI in ~_1.:_1.. ..... d bl - __ 1 eli ... ~_UI cupeu deschIS ŞI un al!" ; un l' e ~. praf"" u U. Jar Ull6 eo şeu wuu. spe- VAN ' 
ciaL Orice anunl cerut să apară. in alti rubrică decât cea ras- j 1:! sau dau m

b 
parte2' : i 

pectivă. se taxe8.7Ă dublu. ~gare p0ru.n:. .JUgl~ ..• 
ŞI cea. 7 juga.re diferit< 

Anunţurile pentru rubricile "CERERI DE SERVICID" (Mena tari aproape de Timi,~ 
jere l nu se pot publica 00 adresa" exactă, ci numai adresate DE V 4iNZABE la. lini& 

. Post Restante sau la Ziar. culă tramvai No. 1,U 
raport cu intrare tfu: . 

AGEN.rUBA GENERALA. DE COMERt ŞI BIROU DE compusă din: 2X3t· 
" OOPIA~ ACTE; dep.; 6X2 camere şidt; 

BUN A VE STI B E" ca.me~ ~i depw:din~ '" 
" • re, apa ŞI canal m. eurl!. 

:fimişoa.ra n, str. 3 August Nr. 25 (vis-a.-vis de P-!a »Cloronini". DE INCHIRIAT camerâ " 
,)Jijlooim incb.eiere4 înţelegerilJr de vâ.D.z.a.re..cumpărare ,i de .D~ cu baie în Piaţa Traian. 

a imobilelor, in conditiuni foarte aWDtajOMe. 
. DE V ANZABE 54 jugă:l 

A NUN TUR 1 LEA GEN TUR 1 1 în comuna HerneacoVL 

UlUlUIUI "8 U 1\1 A "E ~ l' llt E" 111111111111 D~e;~!~!tuto-spo:: ti 

CUMPĂR 2-3 jug, pământ ca au- DE 'v A.'iZARE la 5 Km. de vama DE V ANZABE în carfr ' 
ma până la. 300.000 lei, aproape Buziaş 2 jugăre pămânţ insă- no~ aproa~ d~ uaml' 
de Timişoara.. mAnţat cu trifoi. n:,ua" compusa din : 

PREDAU 'fUn 1 1 d l..X u. ca.tăne, bae, camera de' 
CUMPAR în Iosefin, Elisabetin, :e . o~ e I.'I1.came, 2 -li dă in hisi 

Fabric sau Colonia Ştrand casă, pentru Jllărf1l1'l DllXte, cu licenţă : i v.era:n~ . ~: 
cu 1-2 camere .şi grădină eu şi tutungerie, la. loc bun. I su o I PlVDlţâ ~& $ •• 1.>' 

. . che4 teracota, lns......j. 
220.000 leJ., SCIBMB ca~i. ~. Oradea eu fond I dio, telefon, automat 

PREDAU la loc. de centru prăvălie de ~me~ JJl Timi.§~ - ~efe- poartă. Se poate vei'.1 
coloniale şi delicate3e cu brevet rabll articole technice, depoZ1t de I după masă, dela orele . 
de tutungerie fi tot inventarul.1 lemne sau tilierestea., iv~. SAU SCHIMB 

V AND in circ. n lot de casă i52 ARENDEZ. fermă 14 jugere pă-1 din. Oradea, Str.:Mai '.~ 
stj. patraţ1 !li:un alt lot de 176 mint însam:mţat. la. 37'a Km. camere, bucătărie, v" 
stj patraţi.. .. dela tramva!, cu grajd pt. 60- apă, canal faianţă, CII ~ 

• ~ 100 capete de vite şlloeuinţă, cu pământ ln Timişollr&.Ş 
V.n,m loc'de ~S8. in Bulv. Dr. 75.000 lei a.rendă anual impir- OASA. DE VANZABEla1i 

V1Ch. Babeş Lei 200,000. lţând recolta insemânţată. ziaş. lX3 camere, ': 
CAU'r local,. 2 camere şi antreu SCIIL'\fB eu casă Sau pământ In meri de alimente CII 2.''' 

pent:u cabm~t vdentar, parter, Timişoara. casele din Oradea, tuate in parcul ~ou r! 
Cartierul Fabl'lca. Piaţa Creangă, Lei 800.000. Str. pitoresc loc. Grădini '. el 

V AND in centru Fratelia la tram'j Odobescu 900.000 Lei. Str. Titu ţine casei este toată \:1 
. vai casă solidă din 2 locuinţă ti Maiorescu 800.000 Lei şi casa. din pomi roditori. , 
I câte o ~meră, ~u~ătărie şi speis I Cluj. Str. )ţocioni. în valO!U'e DE V ANZARE ~ : 

(teracota, electrica) preţ 150.000 2,500.000 LeI. şi. vile cu autonzaţi&~ 'Ii] 

lei. V A..1'IiD SAU ABENDEZ in Băile ţie ~ Băile ~uziaft·· ;. 
VAND in total, sau cantităţi dife· Buziaş, lângă parc, restaurant şi Regma Maria şi Pal: . 

rite 300 vagoane lemne de foc câ.rciumă cu sala de mese şi gră- Ferogin~e. Preţul : 
fag, cal. L despicate, ab vagon dlnă. cu tot inventarul. '10.000 lel, putîWdn..s&. 
Timişoara. V ,. .... 'D 72 ' ~ ~ tIC 1 rate, 

• , A,L'I. Jug. paman .Il a ea Pentru toate anUJljurill 
V AND 220 jug. pământ in hotarul ,Şaguhu. la ~ Km. de Timişoara, ea.te in IWElSt ('8drIl,' 

Urseni-Giroc cu 45 000 per jug. cu 70,000 leI per jug. tn1 inf . , . sa-pen 
DE INCHIRIA]; un local de tutun- PREDAU local de prv~vălie LR loc necesare _ n_1I 

gerle, fără inventar. central, cu vitrină mare, admira- "BUNA VESTIRE"" 
INCBlRlEZ in Piaţa Traian local bil pentru bodegă. de alimente sau gust, Nr. 25 (vi84rU! 

de prăvălie. . alt comerţ. ta Coroninl")· 

VANJ) cărucior de copii ,.Sport", BUCĂTARIE CURATA. serveşte SE CAUTĂ pentru. o 

Str. Ungureaau 13. apart. 9. 
10. ~;.. .. ~, J..«Uo.. ,.A. _ .. V-I '\'nAnmlM hinA gAtitA In .t1'. 'MAN'..y 

N O. 7, etaj I. pe • din curte. 

------------ CAIP.r ClAM.EBA. ELEG..t.!r.f HO-
OUHPAB casă sănătoaaă, 2-3 ca· BJ:L&'1'Ă eu bale li intrare sepa~ 

JDeret ~ apadue4:,. Qf~ 000.000 rată., m centru, pentru. două per-
w.. ' ~-......:u-;...~. '1 __ ----,.,.-

,_r'" ~~-- ~ -. 

: ,'~ ':~ 

j 
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:{ăsurile . penţru asigurarea 
~R! consumuluI de lemne de foc 

a Snbseeretarlutnlui de 8tot DI DUfovizion3rii. Da[oria publicului consumator 
4in srf;loo.Iele de prima. ne- zute pe cale oficială., astfel că. depo- nevoile instituţiei. dar şi pentru 

s~" • eă;nâ aJ)l'Ovizionare tre- zitele făcute vor putea fi epulmte a.pro~iziouarea funcţionarilor. S'ar 
~ III!Jigurată din vreme, snb regimul preţurilor maximale putea da avansuri functionarilor 
_al de foc. Expe.rien~ m~ din decizia, mM sus citată.. pentru ea aceştia să.şi angajeze 

elUl I'IJiIl ficut aprovwona- In eeeace priveşte transporturile. cantităţile necesare de lemn de foo. 
il t.recUit • detenniJ1a.t Guve .... Subseeretariatul de Stat al Apro,,·i. Prin această procedare, s'ar uşura 

prin Sn~ de zionării a făcut din vreme un apel mult problema aprovizionării cu 
!\!li, ~ Apr<lviztO~ă.rii să ia din către întreaga populaţie insistand lemne de foc şi s'ar evita congestio-
>It :măsnri pentru a asigura ca ea. să se inscrie şi să,..şi procure narea căilor de comunica.ţie în epo-
:lat; stocurilor de lemne lemne de foc eit se poate mai de ca În eare şi alte apl'Ol'iuonări au 

, peeesa.re populaţiei şi mai vreme, dacă este posibil până la. 1 nevoie de ele, intr'o mat mare mă.
peni'nl a evita aglomera.rea Iunie cind tarifUe pe Ca.lea Feratii snră. 
ap.roviz;onări in toamnă, vor fi urcate, beneficiind astfel de Astăzi. graţie serviciului special 

in epoca in eare toată. lumea starea avantajoasă actuală., in cee- organizat la Subseeretariatul de 
Iiwămlidefoo si.-!i procure lem· ace priveşte cheituellle de tl'ans- Stat al Aprovizionării unde fune-

fOC\. port. ţioneazi un oficiu sp~ia.l însărcinat 
blema a. fost soluţionată prin DATORIA CONSUMATORn.oR cu urmiirirt'Al. transporturilor şi va-

" mbUsterialii. di.n 5 lUai (a.pă.- l<~ste absolut necesar ca fiecare goauelor Încărcate cu lemne de foc, 
,ţli' în" O. Nr. 105 din 6 Mai) şi cetă.ţeari. să fie pătruns de greută.- se poate incărca zilnic 1.200 l!'Bgoa-

" privea in spooi&lregimul pre- ţile ce se intâ.mpină. pentru execu- ne şi in Capitali. intră zilnic 400 va
em' . r pentru lemnele de foo pre- tarea aproviziona.rilor şi transpor- goane ll'mne de foc. 
, şi regimul circulaţiei ,i apro- turilor şi să aducă, pe cât poate Măsurile luate insii. de oficia.litate 

"ni acestui produs. In decizie aportul său la. uşurarea acestei pro- nu vor putea ajunge la scopurile 
pnut sea.ma - pe cli.t a fost po- blema. Capitala noastră este oraşul urmărite, dacă nu vor fi dublate de 
- de regimul general de pre- din Europa care consumă cea mai inţelegerea şi concursuJ din partea 

'. ; mw alBlJ de reglementarea ma.re cantitate de lemne de foo. O consumatorilor, in sensul executării 
spol'turilor pe Calea. Ferată, in cifră de 115.000 vagoane de lemne, sfaturilor eari le s'au dat ti U se 
1 anor regiuni pe care situatia. nu este atât de uşor de realizat, di şi astăzi. 
fiei Je..a arătat c",firelfti• cu mai ales daei PneDl seamă şi de Această constatare s'a dovedit 

eţh rare mici excepţii. ciuntll'ea ţării in Ardeal. Deaceea justă nu num.a.i fu ceeace priveşte 
alte: " PREŢL'RILE MAXIMALE fiecare consumator trebue să se aproYizionarea cu lemne de foc. dai' 

I 

oferă - la poziţie splendidă 
- camere cu tot confortul 
modern: apă caldă, caJo
rifer etc. - B u c ă t ă r I e 
aleasă. - Pensiunea e des-

chisă tot anu!, 

Telefon; 

Pag.S 

Jntii Un. miitmiDt tim:$~l!!1n 
Drfstot i!iffR!EIU labelal 

D. locot. Dumitriu, din Str. Gh •. mic, deoareee el a incasat câte 31 IJl 
Bariţiu 29, a reclamat poliţiei pe 160 lei, la kgr. de came, peste pre
măcelarul I<'riedrich Krotz, de 82, ţurile maximale în vigoare. 
a?i. din Piaţa Drăgălina.. care i-a Pe baza dovezilor &dunate. p<lU., 
vandut 6Y2 kgr. carne de porc cu ţia l-a arestat pe măcelarul Flied
suma de 687 lei şi S kgr. carne de rich Krotz şi cu actele dresate, l-a 
vitel cu 390 lei. inaintat Parchetului, .ca.re urmcazi. 

Poliţia fă.când cercetări, l-a găsit .. :i.l t· ''x i . d-"- . tan~ .... 
vin t 

~ . -.. rlml.... n JU " ...... u.. DIS '1"" 
ova pe macelarul Frledrich 'O] 

u_~ ... d . d o Cl\'l e. 
D.<V~;& e cnma. e sabotaj econo--.e.r la eeeMe priveşte preţurj]e, s'au gândească la o inlocuire. măcar în şi în ceeace Priv",t.,e .întreaga pro

tgar; • ....fi "Imale tI. parte. a lemnului de foo cu alte blemă a aprovizionarilor generale 
80, pl't,.. ma.. pen ro: em b tibil mal 1 li·... al ";{":'.d alt -" l d rl· .. ~ ...................................... " 
de f~ de fag, juga.'itru, paltin. com usti li t\~ii I ~~dinCU ScgnIhitu"" e ~ ...... 9" cu ,8 11.,."00 e a p ma 
Ah'" f-... cum ar gru, emnv9" - necesItate. Publicul con!i11Jllator tre-
_ClUIl ŞI carpen, ...... co vagon 1:1_1 H • t 'biIi' -_ ..... , -"- fi _IL 

~ sa franca lep variind d la 'UUItlŞ_ can sun accesa ..,...,.or bue __ e convins de toate sfo.)'Q" 
e â \ la 18 300 Îi d ă d~ de tel'acotă. riIe care de multe ori trebue să in~ 

... ~ n ib'l't~til de. up ~ JS- Subsecretariatul de Stat al Ap;ro. "ingă dificultăţI pe care puţini le 
!'" '" po!!Il 1 1 u e e a13roVJZID- _.t_: ~..it fI ... • -- _x d t 

A·.....,.... -"-ri" i .""1 tt Vl'Ldona&"-'J ace un DOII ape - m",..,.. cunosc, - ea aees concurs necon~ 
"" .. .., P"","" se n.,..., eg ne o • to ~- - ~- A t 'ul • 

"- y ~t'",- t· d gol public COIlBU.a: r, ~ a-tJI au- dipon&t,. atât pen ro propn sau 
H1I emnpara ,or o ... .,noo I!I a,ţla e . +_ •• y '1 ~..t. • t '. 
... rl A li t te ta 1 cepe ŞI execu .... aproV17J.Onan e cu interes, cat 7" pentru limş ea P}l aue. cup nzan oa xe eA' 

I ~t ) f t . i vi lemne de foc, pe cat se poate acum, buna ordlne dm tară. 
mI""" Il e a ere,n 13, aZI n goa,.. t fi' d 

eră- 1\A t t bil't i ţipe de O parle, pen ro Il s& o OSI e 'Ioate aceste actiuni in legaturA. , .,..asemenea. It a s t\. 1 'Ş pre ,u. I d >of. i . . . 

Un imprumut pentru âiU'GV.z.Oililrea 
cu aniw$a;e reproducatoare 

Monitorul Oficial de Vineri 16 
Mai 1941, publică. următorul decret
lege: 

ART. UNIC. - Imprumuturile 
acordate camerelor de a.griculturi 
şi prefecturilor de judet.e pentru 

procnrarea. de anima.le reproducă
toare din fondul de 100.000.000, vor 
fi rambursa.te in 6 rate egale seme
striale, prima rată iiind scadentă 
după 6 luni dela contracta.rea im· 
prumutului. an. • 1_1 1 1 t d f LJ!t t • tanfele actua e e transpo • .., ar pe cu asiO"rlP<Lrea aprovIZlon!i.i:d popa-nma lU emnn u e OC l<:ua '1 t f J • d . e-- . ' , 

!IOOrtat la. domieiUu pentru Cs- de a~tă pa~ ~ro !': : O~l e la1iei en articole de prIma nec.esl- ................................. .. 
. i Def!izia cuprinde t01lte deta- tAriftle reco te or, can. :sl':i tate, sunt personal ordonate şi 8U- PREŞEDINTIA CONSILI ULUI DE MIl\i'1ŞTRI 

pentru toate eat;urile specia.le, mi.i.1:::1e d: !~:sport V~~l m cir- praveghcate de Conducătrul Statu- SUBSECRETARIATIJL DE ST AT AL nOMAl't'lZARll, COLO-
• 'nd nmdUl ele calculare al m&l •• use a

t
"... e n~ ă"~ile lui. Generalul Ion Antonescn, la a~e lIt"lZARll ŞI INV ENTARIJLUI 

fnri1 culaţlel pen ru aproVIZlOn r e cu cărei sforţări toate populaţia roma.-
OI. cereale. In special Instituţiile pnbli- nească trebue 8i :răspundă aşa. cum 
ORGANIZAREA ŞI ASI. ee ca şi cele particulare, vor trebui dicteM.ă patriotismul ,1 spiritul de 
GURAREA TRANPO&- să-fJi asigure combnstibilul de lemn înţelegere a vremurilor. 
TURILOR de foo necesari DU nnma! pentru 

Seniclul pentru administrarea şi lichidarea patrimoniului fost.cl 
organizaţiuni "Miş carea Legionari" 

Bucureşti, Strada Roma No. 32-34. 

P1ob1ema principali. pentru soIu- ................................................... ' ..... ~ .... , ... ..;..~ ............ : .................... ji;; ..•• ~ ........ ~ P u b I i ca'" I u n e 
'onarea a.pro\monărilor eu lemne l' 

100 e5te &stă'Zi incontestabil, pro· C g esul ro'esort-Ior de geografie Se aduce la cunoştinţa C€lor 31 Mai 1941. orele 10 când se va 
transporturilor. Deci este on r p.i .' interesaţi că. în ziua de 31 Mai proceda. la descinderea lor jji la: 

ma.i mult de o reglementare 1\ Congresul anual al profesorilor cinat centrul Bucureşti. Organ~- 1941, la orele 10 se va vinde prin supralidtaţie orală. 
8porturilor intrucit o regIe- de geografie se va ţine anul acesta rea ştiinţifică este făcută de Insti- bună. învoială cu oferte închise, 2) Ofertanţii pentru a fi ad
tare a consumului nn este nece- la Arad, urmând să. aibă loc in ,zilele tutuI de Geografie, Facultatea de fondul de comerţ al fostei tipa- rrJ,şi vor face dovada îndeplinirii 

. ~ră, ţinând seama ci sunt fasonate de 8 şi 9 Iunie (in cele 2 zlle de ştiinţe Timişoara.. 1ncartuirirea. şi grafii "Temesvarer Zeitung", vă- condiţiunilor prevăzute de Legea' 
- .!a pădure circa. 370.000 w,goeue. Rusalii). ., • gospodărirea congresiştîlor va fi duva lui Lovas Anton, trecută Contabilităţii Publice şi de De--

1 ~ci peste 90 la !Juti din necesită-- La. acest congres vor parllclpa, m făcută de Direcţia Şcoalei Normale in proprietatea Statului Român cretul Lege No. 1216fl941. 
ţiIe de consum pâni\ in Aprilie deosebi, profesorii universitari îm- din Arad.. ." cu sediul in Timişoara, Str. Le- 3) Licitaţia orală va. înce~ 

• ,"iltot. preună cu personalul ştiinţific aju- In acest scop, !Oţl domnu p~o!e~ nau No. 4 cazematele Municipiu- dela suma de lei 2.500.000. 
, : Deasemenea 58 a.minteşte ci\ re- tător şi profesorii secundari de ge~: so,~ .~re vor ,sa .fac~ :omuDlcan lui, în condiţiunile prevăzute de 4) Ofertanţii vor depune ma· 
, ~1lZD1 de vânzare sau micşorarea. grafie din ţară precum şi studenţ~l Ş~UlţlflC~ sunt Ulvl~ţi sa. le com.u· caetul de sarcini care este vizibil inte de deschiderea. ofertelor o 
: ~rodl1ctiei, snnt considerate ea o în geografie din toate centrele um- mee d:1Ul prof. UlllV. y. MeruţlU, în orele de birou. la sediul Servi· cauţiune de 5% asupra preţului 
~de sa.botaj şi pedepsite cn in- versitare şi anume: Bucureşti, Iaşi, preşedintele eongresulul. pe adresa ciului din Bucureşti Str. Roma f 't 
rblsoarea. Prooui'ătorii se vor bn. Timişoara şi Sibiu. Institutul de Geografie, Facultatea No. 32, începând cu ziua de 19 o eri • 
eura de cel mai Jarg eonenrs ain Preocupările congresului sunt de ştiinţe Timişoara. Mai 1911. p. MinistrDt Subsecretar de Stat 
ipaJ'tea autorităţilor. daci sf, Înseriu strict pf'Mesi'onale, ştiinţifice şi di- Pentru participare la. acest con- 1) Ofertele se vor depune la (ss) lerooJm Buzea. 
~ .. Cudul OOII'UR n8 &fI<:"v..,luonare. dl:v .. HI'~_ gres sunt invitaţi si trimită Hst.e sediul Serviciului până în ziua. <le 'Şeful serviciului: P. Constantinescu. 
l'.omerclantilor n se dă. ga:ranţfa că Cu facerea formalităţi1or, 'In ve- Ildinitivc, d·lui I" .. nf. llniv. V. Mi· ___ ~"'Qo.~._".~""''''''' ••••••••••• ~ 
'.Pl'rtmile maxima1enu VOI' fi scl- derea ţinerii congresului, s'a insllr- hăileacn: Jnsti:utul de G~ogra.fie- C - THALIA"" 

, UniversItatea. din Bucureştl, pentru 1 ne ma 
:a. se obţine autorizaţie dela Siga- " 

Croitoria Clujană 

AIUDEANU 
m a 

OCTAVIAN 
TIMISOARA 
L, Strada Venetia 2. 

;'anţa Statului şi reducere de 75 la 
i>ută pe C. F, R., distanţa de ple
care la Arad şi inapoi, Termenul de 
participare este până la. data d~ 22 
Maiu a.. c. 

Pentru inca.rtuirire şi gospodări· 
rea participanţii vor trimite listele 
definitive d-lui cir. Caiu Lepa., di
rectorul Şcolii Normale din Arad. 
După terminarea comunicărilor 

ştiinţifice ee V{)l' face 2 excursii
probabilSn 1). regiunea Podgorii 
(A_A.. Minia. Radna., Lipova, Ghio
rec, Şiria; 2), in Munţii Biha.riei; "). 
Băile Herculane, Orşova-Ca.zane 
sau '). la Sarmiaeghetuza., a. căror 
program mai detaliat !!le va anunţa. 
la timp. . 
Directia tnsfitutu!uJ de Geografie. 

:Pentru toti iubitorii de filme blDle franceze t 
_ UD spectacol excepţioo~ ; . 

STA CA DE MARGEAN 
(R~CIF DE OORAIL) 

MICHELLE MORGAN 
Interpreta filmelor "Veninul", "Dama de cupă" 

JEAN GABIN \ PIERBE RENOIB 
trei protagoiuşti ai filmului francez... trei DmDe C'Il1J08CIlte ia 

. lumea întreaga. 
Trd ~i tUl J)Ilmit. încolt-fţi de soartă. şi alungaţi..;c ~ 
cut; să găsească fericir~ stânL'fl, de margean, pu ...... ~ 
omenirei ••• Da. un cruciş de cale se întâlnesc, aoot'laşi rugi 

'. de cale se în1iilnesc, tIiC~aşi fugă d~ urât, aoolaş vis intr'uu 
mai bine ii apropie ••• 

.81[.~ •• ~ •.•.•.•• "._ ••••••• _._ •••• =<:: •• ' •.• :.~ 
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I.!j tJ t' tJ 1 ... 

~ DIN GÂNDURILE AL 1 

ji'IFţ\l)ŞĂR.1 ~ CO}'J)PARţ\lIE - CRrnC~ 
.Jt'UIKIlUlWIIIIIIIiIIIIIIIUIIIlIIIIIIiUlillllnUlilllllllumi'IITIlUIlIIIIIlIHllillllhlilllllllll1lllllll\.UlIlllHflliIHllillUnlllllllMUilIIUlIIlIlIHmlUllHlnliHllllmtlII IUlIlIIIlti:itniltiiil 111111 HUII,iimllllllllli.lIllIlUliI:OOIiUIiIiHUlItIlIllIIllIlIIU lillllltUjjlHillllUlill1i -: 

IV. 
(Urmare) GRE ORGHE COŞ B U C lungatde acolo "I,'r 

V
1 o"T:r·~fl:f{bea·t"'ul.lt':~'artu· ~n~::. 

Intrebă.ri de conştiinţă. l-au nă- ,.... il< 

~~ fi~~~~~:a~~!'o+i:~~:~i,>~~ DISCURS DE R~CEPTIE ROSTIT DE OCTAVIAN GOGA ~;d~-C:b~~~t~bia 
a. pipăit rănile, a scormonit răul IN SEDINT A "ACADEMIEI ROMANEII LA 30 MAI 1920 1910,.0 amnestie " 
eu întreaga otravă a lui şi atunci ' w , • des~ poarta. Cu.!F:. 
din demnita~e~ lll:Î sbici,:tită, din Spre gloria poetului şi spre bi- Tot aici' Amar e gândul bucuros sa-1 &cuture şi să-i trea- tren s a dus la 'mbl .. . ,.}I 
dragostea IUl mfrIgurata pentru n 11" tntm" .. '!.'r t1"amhlt .. CI' .. an,"+- V e.şnic nemi,<u:at ,~ii Rin." -~ 1"-:- l...,i." ... w LllI.1I.aţn de suflet lnIl'lgurat, a luat cen"" 

, 1 4." A 1 .. u.u P Vezi de atunci eu alerg ai aşa cum a cântato el, dar arde-- stre dearândul. Mi-ac.; 
ţil'~.~n:tftd~- :~d~ ~ -:--d ~t- _n -'t"~! "'b't~ si o largă transformare a inter- L 'Z d â- J li l<>"n ' t ~ 1 1 S'b ' pa esna aJ Ul ,ca o ram 1'r"'" .. ~ " um1 e ear 1'IMU ...... w prm S ransa egătură cu a 1 iu, când a călcat' 
de alarmă, ca un program de vemt tn structura ţan~ .. O ' ''1 .. _ toată comoara de simtlt'p>.Ii u ......... D<I 'Xl 9 i oa~ ..... <L;, CI.IIl, iii 

luptă, s'a închegat cântecul fur- Pentru C()şb.uc satisfacba!1 e te ml,N ,Ef!. ţ-'t~ fartat/>. ..,1.uJ. lIllnUnat colţ de pământ In nav neurastenie 00 I • 

t ·· "'1 concreti "j'Tt8t Wja, Şt. ZinL<:ttt - 't 'rull . d . .. ~ ,t" • • • 
"......... • vemt prea arzlU., '" a - Sunt bătrân' M';", obosit m ~rlO Ul, ela Bucureşti, ala- mmtinle tmereţei, 
C!, s..,âng.e cald l-am apărat /zat însă cel dintâ.iu intr'o supe- .. Oăile alergate t11r1: de o ~Oţl~ devotată şi de un revederli îl durea. Se. 
ş\ eate ape l-au udat rioară formă artistică nevoia a- . copII admirabil, pe care îl iubea tocmai o serbare CUlt:: 
Sunt numai lacrimi ce-am cestei transformări. Tu cântai fi-n depărtare cu o dragoste fanatieă de părin- mea dimprejur era. au,1q 

Ivărsat: Eu priveam râzând pe lWICi, ~, er~, o atmosferă de simplitate tr'o sală de conferinţe, 
Noi vrem pământ! Oum m'am c:fminţit de-atunci, ŞI e~":;lUţă sevru;ă ca în vrednicile rut să·l duc acolo, fărh 

Râd aşa de-arare!... fa.n;ilii ale vechllor dascăli arde- un cuvânt. L-am dus. S'i 
~ _ .. lem, podoaba. intelectualităţii într'un colţ de balconsÎI 

Cu .ca.t se atra.ngea. maJ. tare noastre de ieri Ardealull tul ~ 1 dă' ",. Dorul de cei rămasi acasă 
cercul oraşului împrejurul lui cu b t' " -a - sa nu- va mmelll., 

Rădăcini mai puternice de cât copacul însuşi atât mai des îl cercetau vede- d~:tal!CeOnt~~u .~~. ~~~er,re ~i u:t ţremur ~e p!:o~~ • 
'il d d ult bl~ dă.~ n .... 1·,· • .r\.<4 ~ .. 1"':;- pa""';1e la +ii_ .... il dinF.' ru e e em ca o a.n mu- ii" ' ." ris A <tit . • ~, ~......... 1 

In vuet.ul oraşului in care s'a tu! vertiginos care l-a dus dela strare uneori, ca o adiere calda. şi foi V~l~t~'~ii d p~ t ~ pe la costumel~ de~a Să.lişt! 
tăm.islit euritmia versurilor so- dascălul Tănăsucă până la. filo- binefă<!ătoare câte odată: patetic strigăt ~ .e =t e:r un ta. de ~rooţi, b~ne al 
nore, el mai purta cu sine un fir sofia sanscrită şi la terzinele lui In vaZuri a 1" stre • ll~ el noa- ne !'Of1 ••• O !ll..l.ŞCa.re s'a, 
las<runs, o neintreruptă chemare Dante? De câte ori nu va fi pn- I;;!~ t da p~ ePzezI curg' subit în sală, cineva la- • 
i , +l': t '~E d 't"' d ~t '1 't ",o vue u $11. va 6" t 1 î t v,,,. pa81on3iU1., pu erruca. ra rago- Vl mapol, e ca e on nu ·a opn Iar l . A d l Dumnezeu ni-EI'" tr' . t cu , umea n reaga 8&Jr 
stea de ai lui, rămaşi acasa, aco- în drum pâlpăirea sângelui din D . P opt. ~n um~:: amurg Dacă si el e d "":1 l a,u 01', picioare să-l vadă. să·i,· 

;10 în infun~ă~ura dela.~~r~ou, "'"În~,de~âteoriDul-audurutp()... ~~:;~"eU-~::B~;: tete8C .nu-' 'l'hat vr~ kgf"itor, ,VtNUa.:aunglasAdepopa;. 
dorul dp.,N~Q'l11nnl "',:,~,1~_~. - -:-~ ... :-.~" ..... 1....-->"" a.l'O Lllu.p.e~rll v v , II P v N A tr"'ţ' 1_.3 l' n~t ",8. mceput .:,cant.:culţ 
graruceru Şl cu plopu, erau a- am stramoşl ! In astfel de clipe, Oarara ce du;: la ~oara, e.n a tm cu 'mUU, chpa femel, barbaţi, co~: 
mintirile ce se deslipeau din optimismul lui ţă.rănesccă.deain- Aoolo, mama) te zaresc " ,'''')r Gi. •• ,,,.~" __ f l.:o,!"-:, •. ,,I •. SO iU!OO ...... -\ ryi a. .,ant...t ~v..al 
neguri şi ii băteau la geam frânt: Pil ti_ : ... *.,..,.,. ~.u;. ducea însă în fiecare vară la Pre.- cânta. şi el plâ.n.gt.md: 
tu .uupt! ae ,ms~~e. Ce eri: ' V' • • , , ~buc se gândea acasă cu deal. şi când il vedeam la Bueu- . . P 
,216, vre ~buclUman se vor. fi Ma. ~ra'/,qt,. Ş"-ţt me;rq6,bine stăruinţă, cu patimă. Nu numai r~. toamna, ~e spunea. :mv un 1 Pe vu~ p1ete~-i CUtg;ac 
tieslanţult în acest suflet delicat Vech'& stra/er, nu mal udatf că nu era desrădăcinatul care zambet obosit ea a fost pana la MIădw ca un 8pw de gre; pt 
purtat în pribegie, ce valuri de E de mult de când n'am stat ŞI' a fi . t tul d 4' atâ1pul de frontieră şi că l-a a- Atâta mi-e iJR. draai'L. , 
ind 'eli il f' t ~b~t t 4 sa1 UZ •. '1- ... t' - r UCIS recu , ar !şi seur-01 vor 1 s ra a u m - m'&WO 8U~ ,ne. 0'__ -t-t- .... ~ ""<",,,,a.L'O ",.util:!. w.n a.- Sunt so.flei in sufletul ne amulni JneU 3 

~._ •.• _._._""" ••••••• _.".'.'."' •• ' ••••• _ •• _. cest trecut, era o fire conserva- Şi"'; cânt bucuria şi-amand. 1 

La "THAlIA" 
, 

cinema 
Pentru toţi iubitorii de filme bune franceze ! 
~ Un spectaOOl excepţiooal : 

STA CA DE MiRGEAt~ 
(ROOIF DE OORAIL) 

MICBELLE M:ORGAN 
Interpreta. filmelor .. Veninul", ,.Da.ma de cupă" 

JEAN GABJN FIERBE RENOIR 
trei protagunişti ai filmului francez, trei nume cunoscute în 

1lD1lea întreagă. 

Trei oameni au pornit, încol ţiţi de soartă şi alungaţi de tre
cut, să ~ femirea., stânca. de mărgean, ţinta. visurilor 
omenirei •• o Da un cruciş de cale se mtâlnesc, aooea.,i fugă 
de cale se intâlnesc, aceeaşi fugă. de'uri.t, acelaş vis într'un 

mai bine îi apropie ••• 

'W'.-.-•• : .......................... .. 

Atentiune' 
s'a. deschis excelenta grădină de vară 

Torasa Eminescu 
tIIUllIlillIIlIIlHllIlllIlllIIlllllHHlllllillllllHlIIlIllllllllllmmllmllll/ll!lll!llIllll11l1l1lUlIlilIIlIIlIIWII1111111111111111 

BULEV. mIlA! VITEAZUL 

(lângă podul ~aguna) .' 

Sub eoDducerea res~ura.toru.tuiFLORIAN BRA.NZAŞ diJl CLUJ 

Locnl de întâlnire a 
elitei Timi~ 

Bucătărie Jiom.â.nească ! 
:v.: t n u:rl alese 1 

MUZICĂ ROMANEASCĂ GRĂTAR SPECIAL 

_~;3ta:::;;tţ.~~:f·· ....... 

toare, ale cărei rădăcini erau mai 
puternice decâ.t copacul Îllsuş. El Noi stăm. smeriţi în f8lţa. ge- Coşbuc, ti închinăm şi a 
era ardeleanul nedesfăcut de glia niului creator al neamului care tele scrise pe mormântul Il 

lt?! desigur nu in s;USul barbar şi-a răscumpărat cu jertfe' actul florentin tu biseri~ Sant< 
ŞI moportun al unUl regionalism de justiţie de care s'a. împărtăşit,. 
miop, scos la suprafaţă. în zilele şi-acum când stărue ina.intP..a. ce ~orate f'altissimo _ 
noastre ". <it ... · tt."!'''r''.~if.', ~i';Ilr- noastră umbra lui Gheorghe l""-.. i., ,~ , .#1' 

'r. P ~ . fi. ,.,. '. '1'- l.' 'f..:', ~ ,1.'~I;t pe 
care sunt sigur că s'ar Insa.rcina 

LA CINEJIA 

CAPITOL 
111111111111111 1II1111111ltlllllllllllllllllllllJU 1\ 1111111 "1I1iU III 

cu ~ 1'V\oi .ţ_ .. _ ......... _'!t 

germană. 

1RENE VOR MEYENDORFF 

impreună. cu 

BOLF WANKA 
GEOB9 A.LE.XANDER 

Regia..:: HeiuJ< Helbig 

O spumoasă comedie cu un foDd 
serios şi tendinţă puternică mo
~toa.re. O serie de scene ve
sele de un humor şi fa.I"Il.leC ine
galabil din viaţa societăţii viene
za de nainte c.e războiu. 

.. 

l '(PREDIEAl 
RlilluIlIlIlHillllilillIllIiHDUlllllh ... ,ii,UliUlllllullulliulm 

PE NS 1 UNEA 
DE LUX 

»G I~ II Il IL Y« 
1~llIIlllllmllllllllllll~IIIIIIlHlllllllllllllmllllllilllln[lIIlIIlIIlIIllIIllIIllIlIiI~mllllmIiiil 
oferă - la pozitie splendidă 
- camere cu tot confortul 
modern: apă caldă, calo ... 
rifer etc. - 8 u c ă t ă r i e 
aleasă. - PeA6iunea e des .. 

dtisă tot anul. -------, . Telefon: 114. 

O.ununi:l uluJana 

AIUDEANU 

OCTAVIAN 
• 

TIMISOARA 
L. Strada Venetia 2. 
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ro se vor transmite pensiile 
etugiatilor din teritoriile cedate 

C 
'toru1 Oficial li apărut ur
decret. lege pentru modiii· 

... ditiunilor de trau,.,mitel'l'U 
':upra soţiei ş~ copi,ilor n~. 

. ţ4 ai penslonanlor nu
e inferioare din Basara
riJ18 de Nord şi Nordul 
lAi !li nentru simplifica.

'~~I'Ii'tăţi1or referitoare la 

Dacă din cauza ocupării teritorii- boale sau infirmităţi contractate în 
'?r" mai sus arătate acel care soli- servicinl armatei". vor putea. să 
el ta acordarea drepturilor prevă- prezinte acte scrise şi emanate dela 
zute de art. 1 de mai sus, vor fi in autorităţj publice, pentru constata
imposibilitate de a-şi procura actele rea calităţii şi drepturilor lor. 
pl'e\'[~lute de "Regulamentul legii ART .• V. _ Orice dispozitinni 
relativ la clasarea şi pensionarea contrarii prevederilor prezentului 
militarilor grade inferioare pentru decret-lege sunt §l rămâu abrogate. 

pensiilor lor. 

~ ~ fÎ.~:=;;i ~!f;a::f: f)~lU n Iri O ... fllIt ~ ~ O ,"-" .n "1) "-" 
, .. X"'- • __ ~H .. t"l'itoriul Basara- (i. df'f;I) QII'1I II. In/IJIJ 
cem:- eorinei de Nord şi Nordul \ 
[~ nie~ vor primi În mod Dire.ciunea economică agrară din daţii, în judetele Arad Alba si 
cat:' riu, până la clarificarea. si- Ministerul Agriculturii comunică Hunedoara. ' • • 
.w,~ j<l;"'~ .,A_." .. nn., In ... urmă.- următoar~ situaie agricolă. dela Viile vegetează încă din cauza 
. . dreptun de pensie: 3-14 }.IIm 1~41: t~~:;U1W. ' 

lia fără copii minori va Ti;Upul a fost ploios şi rece în Fâneţele se prezintă bine, iar 
&1, : pensia soţului său cota de toata ţara. is1azurile au iarbă pentru vite. 
CUlt.;tă prevăzută de ari. 15, al. Ploile căzute in partea de Sud· In general situaţia este multu-
ad' legea relativă la. clasarea şi Est a ţării. unde era secetă, au mitoare. • 
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Bugetul primăriei municigiu!UI 
Timisoara a fost aprobat 

După cum am rela.tat la. timp, d. 
primar Eugen Pop, a fost la Bucu· 
reşti pentru a stărui, pe lângă 1'1i
nisterul Afacerilor Interne, ca bu
getul primăriei municipiului nostru 
să fie aprobat. 

D. primat Eugen Pop, 8' a intors 

dela Bucureşti ('u bugetul apJObat 
eu unele modificări. 

Vom reveni in numărUl de mâine 
cu o expunere mal pe 181'g asupra 
bugetului şi lucrărilor edilitare ce 
se vor executa in cursul lLDulai 
acesta.. 

INFonMATIUNI 
ABONA~1ENT~: Pe un an despre ordinea ţinem aces~ e

- 800 lei; pe şase luni - 400 xamene. Dea.semene~ ~ 
!p.l- !lAfrAi luni~200 lei; pentru atrage atenţia. meseri.a.şilor ea..tt 
UlstttUţii de Stat Şl mtrepl'w- au ct:n.I>I. J:l4"",,,~'""'~~-- _=--ţn.... 
dt>rl particulare - 2UOO Jei. vechi de capacitate precum şi al~ 

--o- tele noui, si se intereseze perso-
J::> ..... +- ; .. hoD{ţ111 n1ll.tA'!"ial Rnă. nal spre a. şi le ridica. ' 

rut în acest ziar - fără semnă- -o-
tură sau cu pseudonim - ras- Măzăriche de vâ.nzare. - LI:/. 
punde numai d. Const. i.. Ştefă- Serviciul horticol al muni<:ipiului 
desen, directorul nostru, care e Timişoara, se găseşte de vânzare 

nţe,· alfa militarilor grade infe- inviorat mult semănăturile. 
~si pentru boale şi infirmităţi In restul ţării insă, au stânje-

tot()dat~ şi girant respoosabi'" O cantitate de 3000-3500 kgr. 
.. •• -.-... -. • ••••• '" -o-- de mazăre furajern. Doritom se 

!S. S', tate În seniciul armatei; nit muncile agricole. 
.n,: . eu unul sau ma.i mulţi R- 1 
'1 ŞI, • ori va primi lutreaga pen- acea a persistenta a întârziat 

desvoltal'ea semănăturilor, iar în 
~pe;: ee ll\'elI &cordahl. autor"l.ui unele locuri din Ardeal si Moldo-
lin : văzută la art. 15, al. 3, din va, porumbul a inceput să elo-
. mlt 'lege; cească in pământ. neputând ră
lbas: ~iii minori ca.re s'a~ reru- sări. S'au luat măsuri să fie se-
~ g' li părinţi VOt primi cotele mănat din ,nou. 1 
'la. a, te de art.15, al. 6 din aceea-

In lunca Dunării, sunt inun
l'a; 1 date mari suprafete de păşuni ~j 
;ă.!!, rf~~~ !!':~~~~ .:~~!~~ terenuri arabile. Deasemenea a-
()jla'. ereditare au rămas cu in. pele .M.ur~U1W H-u, !'Lvauo 1 .......... -

Trocfourele Si mUslniie 
agricole sU8ite In tară 

. Până la 12 Mai se aflau intra te 
în ţară următoarele cantitliti de 
tractoare şi maşini agricole din 
seria comandată în Germania. 

Tra.~toare 430; pluguri pentru 
tractoare 560; semănători 1258; 
plugurl cu tracţiune animală 
18.590, grape 1750 prăşitori 
.c:J.~C:-, ş--r-- ........ d-:"'bU-: '>o 

.-.~ ... -.-.-... -....................... _ .... 

Publicul ti.mi.şorean, iubitQl" vor adresa la Serviciul econorna
de muzică aleasă, va avea. pri- tului al prim.ăriei. 
lejuJ. fericit J5ă. asculte în seara ~ 
zilei de 20 M.a.i 1941, CONCER- PENTRU COIUERClA.NŢI ŞI 
TUL SUlFONIC dat de Orche- BRUTARL - Primăria Mm.icl. .. 
stra Uperel Române din CLuj piului Timişoara.. adu ...... la. e1.1.1l • 
la Ti.m.i.şoa.ra, în sala Palatului tinţa comercianţilor intel"eS8.ţi 
Cultural, la orele 21, sub condu- (băca.ni şi brnta.ri) eăJ pl"ÎJl ()r.. 
cerea dlui CONSTANTIN ŢUR- donanţa Nr. 9 şi 10 sJan modIfl.. 
CAN, dirijor al Filarmonicii cat preţurile lIla.JXimaJe la car
din Bucureşti. tofi, ulei comestibil, fămă., pâ.i:rM;. 

!uI ~ "ţi de cel pnţin 60 la sută In:F te. menţinuţi la pensie pe 
~. l • rilor comisiunilor melllco. 
: , Î~ vor P!tstla drepturile la 

prc\'ăzute de a.rt. 15, punctul 

In program se vor executa şi oţet menn-uri şi mâ.ncărl in re
~_ ... l~'~M~M~ A ... <> .. 4-....... h!l1'l<>.t"'1'Ii ~hun'ante. Cel interesaţi vor pu,. 
prcxfeson la Oonservatorul co- tea să. ridice susmenţ:tooalete or
munal şi anume: donanţ.e dela bimul expediţim al 

un UltIm ("rmeu D!Jlllru rln.rl-ii"area ~i~1 ~~::~J;U;~~!!~ primăriei, uşa ~. 
IJ ~ (; II (1 UIJU U MA Nr. 2; Zeno Al. Vanooa: Conferinţă administrativi. _ 

~r( amaşllege. 
gro; turlle soţiei, copiilor minori 

t !_~_......t • ...-....x_" ..,..al ...... 

stabili Ia. cererea acestora de 
Ministerul Apărării Naţio-

8I'rviclul pensii grade inte-

situatiei agentiilor din România cari ;~!'~~l s~~~~I~~J~T~::~~~ 
uu 8eUIUIIu leritoriile tedolc "P:::-=~MW1cl.-Din ~~;tc:r~ir;~1:.~Ui~ 

pe baza act~]OT şi probelor Camera de Comert şi de In-rca.re se găsesc In această situaţie 
zn!e şi administrate conform dustrie din Timişoara, ca urmare la neregulată., un ultim termen până 
din prezentul decret. ordinele circulare primite din par- la 1. Iunie a. c. In acest termen .fir
iona mi va reintra in dreptu- tea Ministerului EcoDomiei Napo- mele interesate. vor trebui să in· 
e pe data. repa.trierii şi pe nale, cu privire la clarificarea si- deplinea.scă formele legale pentru 
cererii sale. Pe aceea.,i dată lua.ţiei sucursalelor sa.u agentiilor una din următoarele solnţii: 
" de plin drept pensia acor- din România., aparţinând intreprin- L Sau vor cere transferarea se-

soţiei şi copiilor minori, prin derilot al căror sediu llrincipal a diului lor principaJ in RomânJa, ce-
art.l de mai sus. rămas In teritoriile evacnste facl'\ rând aurol'iza.pa de reîo.matricDlare 

. dreptllrile stabilite pe tre- cunoscut celor interesaţi, ;i\ luin la unul din Oficiile Registrului Co
Ulrului se vor deduce dreptn- Decizia ministerială No. 15.326 din m~rţului din ţară. .sau vor cere ~-

~A " ~ '.' 5. Mai a. c. s'a acordat firmelor chidarea sucursalel lor de pe ten-
.., ... e sOt·e Ijl oopu. , ItOriUI nostru; 

A .11111!11111ll!I!I!I!!Il!!lllll1I1 !lIIPlIlIll!l!l!1mllllllllllllllllllllIII1l11111I!1!!llHII1Il1l11111lIHIIIIIIII/I11HHIIIlI'" 2. vor pu~ cere continuarea ac-
EE • .,... ... ă.ţil a.cesror 8ucursaJe ca filiale 

CORSO 
prezintă în premi.erii. pe marii artişti : 

LIL DAGOVER WILLY FRITSCH 
MARIA V. TASN ADY 

in 

Viata la răspântie 
un imn dedicat dragostei de mamă. 

Jurnal 5Q3 : SCENE DIN RĂZBOIUL IN BALCANI 

,~u reprezenta.nţe a unor firme 
. străine îndeplinind insă, toate for
mele cerute de Codnl Comeroial; 

3. fie să ceară continuarea acti
vităţii lor ca sucursale a unor firme 
noui prin îndeplinirea formelor ce
rute de Decretnl-Le,e Ne. 410 din 
24 Februarie a. c.. 

Se atrage deasemenea atenţiune.a. 
asnpra faptului, că la expirarea 
acelui termen. firmele în cauză vor 
fi considerate contraveniente fiind 
posibile de sancţiunea an. 16 pic. 1 
.u-. n. T. A"1RJR41_ 

Ministerul Economiei Naţionale, 
este hotărât a DU mai acorda nici 
o amânare celor care DU-şi vor 

".B~.~.I._""_-B!l __ "'!1!1!1!111_"""'''' •• aranja situaţia legală. în acest ultim 
tt>rmen acordat. 

CROITORIA TINERIMII = F.:LEGANTE 

partea Camerei de Muncă. din conferinţă. aU luat parte toţi şe
Timioara, suntem rugaţi să adu- fii inspectoratelor judeţene, toţi 
cem la cunoştinţa meseriaşilor şi şefii de servicii ai Prefecturii, 
lucrătorilor că, comisiile de exa- precum şi toţi pretam din judeţ. 
mînare pentru eliberarea titlului S'au discutat şi pus la punct d,i
de capacitate profesională. func- ferite chestiuni cu caracter a.d
ţionează zilnic. Cei interesaţi, ministrativ şi în legaturi. cu bu
cei cari au făcut cereri în acest nul meş al gospodăriei iud~ 
sens, se vor interesa. la Cameră şi a.provizionarea populaţiei. ............................. ~ 
Asociaţia Meseria...omor, Comerei MlţUor şi Muncitorilor Rom&nI 

. din Timişoara. 

CHEMARE 
către 

Meseria.şii, Comercla.nţii şi Mun citorii Bomi.nl din 7imişoara 

Asociaţia meserialjilor, co-1 nizare~ OomitetuZ ţine dea8e. 
mercianţilor şi muncitorilor meni şedinţe săptămânale. 
Români din 'l'imi§oara, întâl- M eseriaşii, comercianţii şi 
niTUi timpuri mai prielnice Te· rhuncitorii români conştienţi d6 
zolvării problemelor de con80- ceace Înseamnă in viaţa ""tiUi 
lidare a 1Zementului românesc) neamJ disciplina şi soZidtlr-ita
pentru care Zuptă de aproape tea, sunt cu insistenţă 1'll.~!C:i 'l 
două decenii, şi-a reZuat activi- relua contactuZ cu seoretaria· 
tatea chemând la munca atât tuZ asociaţiei, anunţându-şi a
pe membrii săi cât şi pe profe· dresa prezentă sau înscriindu
ci ..... f'H. N>DJOlOW.fi din teritorii- se. 
le perdute. Seeretana.ttU esre ae.otGnM '"" 

Asociaţia îşi a1·e 8ediuZ in Ti- tre orele 16-20 z~Znio .< ~kI o· 
mifoara 1. V. Alexandri No. rele 4-8 8ear~), .n Tsms,oaro 
5, unde funcţionează. secreta- 1. V. Akxandn No. 5. 
Tiatul pentru lucrările de orgev COMITIffTUI.l 

~g ~-~IOAN COSMA~~~-~ 
Confectlonează costCme elegante pentru Dotnnl şi Doamne. Depozit de stofe, furniturl, etc. 
"'fMIŞOARA. 1, B.DVL HEGEL E FERDINA.ND No. 3. IN PALATUL CAMEREI DB COMERT LA.NGA CINEMA fUAl..'A. 

" 

L~~ .. ţf~~l~'~'~. *Ja O"~~~/,:.~L~:: ~,.,~~~;~;:~1:if4~.~~::1." ~~ 
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21 V. 1941. - ft.l1nl }~'n 

()O"'U •• ~Ci:l.t In GerIDanla 
s'au făcut arestări 

" -In RJH§SH. 

8ERIJIN~·20. (Radar.) - Cores-Imassii. În Germania. publicată ~e 
ftondentul agenţiei "Stefsni" comu· 1 presa democrată, este cafegorlll 
nici: jdesmintită din sursă eomlletentă 

Ştirea privitoare la. arestări în germană • 

r. ala italiană din AI 
Orientala de sub comanda du 
ele losta a capitulat du; 
rezistentă eroică ' ...... ' ......... ...,. .................. .. 

11011 -1 pafiuhn pricinuite AnuUei DiI(el~ de Aosta, in· il u ug 1J(f Y, d@flla, cu arm@le, 
fruntea truDeler 
in fata trupeloir 

de către· aUiaJla germană :t~:,'~'::E:!'!i~~::i~ cis ca garnizoana ieşind din reduta I Ducele de Aosta 
Amba Alaghi să defileze cu armele soarta trupelor sale, 
in faţa detaşamentelor engleze care Djimma şi Gondar 
vor da onorul. tinuă. BERLIN, 20 (Rador). - Inal

tulcoma.ndament al forţelor ar-
b ....... _. '--'" te x ..... ~ t; nicat: 
rh'UdJ.l~ 3L~a pe plld:llaR Şl au . ., 

coborit un avion ,Hurrica.ne" in- In AfrIca de nord ca.teva mcer-
t:Jo'n In i-& ...... ..;~_ cări de atacuri ina~ce pe fr~ntul 

...... 4-... ~ ...... _ ..... :....x • l' Tobruk au fost respmse dela mce-
A"iaţia. germană a continuat In Africa de Nord tnlpele de put. Durere de Ansln 

S~ prtdi DSluzllo 
eri in cursul zilei şi peste noap~e recunoaştere ale corpoJni aerian In Marea Egee, avioane inamice 
poternieele saie at.acuri împotrl- german 0.0 luat mai mulţi prizo- au sburat in primele ore ale zilei de 
va. forţelor navale bri~a.ni~ şi A a nieri cu prilejul unei acţiuni )0- Duminică deasupra insulei Rhodos 
vapoarelor de comerţ, lnanllce ro cale în sectorul T~bruk. aruncind câteva bombe fără a RO!\IA, 20. (Rador.) ,- Radio 

. r'tuu' ă din J'urul An- italian a nunţat că În urma ,conven-regnmea ma 1 _ Noaptea. trecută. formaţiuni cauza strică, ciuni. 
1_· _. M~.:I·lteranaHunii de capitulare intervenită 

I'roic de care an dat 
cari au luptat în 

g 161 SI IR ';u.. aeriene inamice de mi{'.ă insem- v. t. _. 
In ~alul Sft. Gheorghe avi- ă • . In Africa Orientala, garnlzoana. intre dnoole de Aosta, comandantul 

Comandantul engltz, 
semn de recunQa"t.ere 
care Il luptat armata. 
găduit ofiţerilor 

treze armele. Această 
engleză a produs o 
sle la «oma. . 

d 1 tă di trus două va- n tate au aruncat ca.teva bombe dela Amba Alaghi după ce a rezis- trupelor italiene din Abisinia. şi ge
oane e up· a1 S d plasare to- explosive şi incendiare in diferite tat mai presus de toate posibilită- neralul Cuningham, comandantul poore de oome .. y cu e. I -'tu te' ..4-__ d N d w ~ -, • v i 
tală de 12.C-oO tone, au incendiat OCl1n SI ~I~ ~al LL~ t> or. - ţiJe, redusa, fara ahmente Şl apa n forţelor britanice din Afrlea OrJen
UD vapo-r de comerţ care naviga ,:es~ a Gennan!('I. Pagubele pn- imposibilitate materială de a-şi În-

" 6Jllftl'l. .. t-o gun~ DC ..... 3ciIDnAbo. 5r-iji L"~nlţii a. pLllult. UZ-\llll ca sa In .. bilă.. nredarea ducelui de Aosf.!L va 
avea loc, astăzi, Marţi 20, la orele 
12. 

hll'l··UU· puwnuc conVOI spre gm- ceteze lupta. In cursul luptelor dela 
fui Donegal şi avariat gTav trei ... -................... Alaghi grupul de carabinieri regali 
ca.rgoboturi. 

In-golful Suda (insula Creta) STIRI EXTERNE ~.~.~.c:~~~!iac:.:. ~.a:~e~.:%~.~;: avioane gennaille de luptă şi de 
bombardament în picaj au ava-, dlVlZla de grenadlen SavOla, bata-
. t . t d t' 1 Iionul de tnitMlli0t'e din al lO-lea re-na un crUCJ~e or elpu HUllfttlllltRlilllllHtllIItllllllllllllllllllllllllllMlltIItHl1Ml a-i t d di' S . 

Ducele de Aosta se predă ca ul
timul, după. ce până la orele U, 
operaţiunile de predare ale armatei 
italiene au fost terminate. Ducele 
şi arma.ta 811, vur deflla, cu arme1c 
complecte. in fata trupI'lor britani~e 
victorioase, cari vor da onorul .Ji:m-

Inainte de capitula!\', 
Aosta, a trimis dnrellli , 
tele~ramă anunţândll.j 

D. lUussolini În l'Jl .. UUllS'" 

pe cale telegrafieă .. aap~ 
râres eoma.Jldantulni 
din AfrÎes Orientală, 

"York" şi două (listrn~ătoare .... men e grena en aVOla, grupul 
scufundate În aeelaşi timp două MADRID, 20. (Rador.) - Core&- al 4-1ea, al 2-1ea şi al 3-lea din al 

Don,),.,"' .... ' _-...i._.f.I-.t TIt.~ .. ~ _____ .i.L_:- _- --.;. _4 ...... 4~A-.I.'I;;;", 6tUPUI al 
şaSe-va~ de romet1 prh.tre Cu privire la convorbirea pe care 40 de artilerie· colonială· şi grupul 
care şi un vas petro.1ifer au fost d. Serrano Suner, ministrul de ex~ 24 de artilerie de 75 mm, s'au dis
atât de grav Imit.e încât pot fi teme al Spanlel a avuf-o cu Nun~ tins in mod deosebit . 
......... ;d ....... 1- ... ;"" .. d ... 4-"" +=-......... r-·· ~'~.~ .... v a:.w. ... "'....... LllanUCU1 a<1ucand omagii bravu-

Pe acrodromurile din insula anunţă că. problemele in suspensie rei soIdaţilor noştri le-a făcut anoa. 
Creta., avioanele g.-nnane de vâ- dintre Sf. -scaun şi guvern ş.t-au gi· rea de a le1ăsa armele. ofiţerii pu-
nătoare au distrus şapte avioane sIi o rezolvare mu1lumitoare. tinilu-1iI1 n .... t .... _,. ... 1 .. __ 01 ... 1 _,_ A._ -.-............... _ ............................... _ .... . 
6 cârciumori din ,Timisoara arestati 

eii Italia este rer11D4lscil~ 
- --~-~W'JI----"""'" -r"' ... _ ......... 

In Siria si L~bia s'a in 
ruzarea Si· publicarea 
referitoare la Aaăra 
110niuaSI slstemu~ul 

VICHY. 20. (Rlldor.) - Cores
pondentul agenţiei "D. N. B." co
munică: 

Se anunţă din Beyruth. el gene
rahtl Dentt, înaltul comisar fran
cez din Siria şi Liban, a dat o 01" 

donanţă. prin CDfe se 
bUcarea si difuzarea 
matiuni referitoare la 
publică. la Apărarea 
situaţia miUtară.. Si înainfuli Tribunalului Militor 

EI au t1nut locaiurife desch:se pană la orele 4 dimineata Anolia 'UtER sa ttâre 
Organele poliţieneşti din 10-

calitate~ in urma ccmtrolurîlor 
făcute .. au are:!Jtat (; cârciumari 
şi re8tauratori din oraşul 1/.()8~ 
in .. " "'Gl·~ QU> {f.Hlt gastţi Că ţt
neau localurile deschise până la 
orele 3-4 şi chiar 5 dimineaţa} 
ceeace ·PAtP. N)'YIfrar d';spo<:tiţiu 
nilor Ordonanţei Nr. 20, a Di-

caluriledeschise pe:!Jte ora ad
misă de ordO'nmtţa am,intită. 
De fiecare dată li s'a pus în ve
dere să între în leoaZitafp., da,,,. 
totul a fost inzadar. 

viziei lIn/anterie. . 
Cârciumarii şi restauratorii 

In noaptea de 18-19 ert., d. 
chestor maior Micu a făcut per
S01UJ!, un control între orel.e 2-4 
după miezul1/op.,ţii. D8a, nu nu
mai că a gă,sit lQcalurile d(>,<~ch i-

, ' 

se, dar şi pUne de 'beţivi scan-
dalagii. It '. , 

Pentru a pune capăt acestor 
atar;' d.;:: fU(,I"UTi, d. c7l,esror ma
ior MicU Oonst. a procedat ime
diat la arestarea 8U8numitilor 
cârciumarl. cari, 1".'11. Lll'telQ 'arc 
sate, au lost preda,ţi Tribuna
lului Militar; spre a fi judecaţi, 
conform amintitei ordonanţe. 

arestaţi sunt următorii: Wili- ................................... . 
am Theer, din Piaţa Badea Câr
~an. Nr. 8. lo~H HU{il~ff:JZner .. cun 
.ort". Mareşal Jof/re Nr. 31, An
tem Sherimder, din str.' li!. Ko
gălniceanu Nr. 20, Vasile Bu
cur; proprietarul restaurantu

Altio'in J\tn.fl?i,-Uritnnii 
( , . 

II bombardat .lJ)amnslul 
lui din edificiul Casionului .ţi BEYRUTH,20, (Rldor.) _ '-:0-
An.uhelina Raica" care 1J08e.dă respondentul agenţiei, "Stofanl" 
n cârci'l~mă în 8tr. Gh Bariţiu 'lDunţă: 
Nr. 7~. Trei avioan", .. ngl-.. .... ..btn'Rct 

Toţi ~tia. în repetate râ1t- deasupra DamasculuI şi au tras 
duri o,u fost găsiţi că ţineau, 10- f()('tJri de mltralieri. asupra pop.l!a. 

ţiei civile. No sunt de plâns \ictime. 
Cu prilejnl hombardăril nuni 

aerodrom sirian., au fost cauzate 
Victlme printre soldaţii francezi ~i 
popu1'8.ţia civili. 

in imperiul 
VICHY. 20. (Rador.) - Agenţia. 

"HllVB.'8~ tFansmlte urma.torul noti 
oficioasi: 

l\lanifestele 8eQlIlste de generaluJ 
&f: ..... :wo:, .... 1UlOo.:te ti., "",vlo_elc en

gleze, În Siria,· deasupra satelor f}i 

oraşelor dQvedesc că, unul din ţelu
rile Ilarel Britanici, este sii. iuda-
părt.eze Siria de metropolă. 

Anglia vrea si "lire zâzanie in 
cea mai mare parte a imperiului 
francez. 

Ca dovadă. Sl,Ult acţiuniJe dela 
N Gumea, Tai. Gabon ş. Camerun. 

Pe lângă succesele datori te forţei 
sau nnor informatii false date 
francezilor, cari nq mai erau in 
legătură cu Vicby şi ma.i ales dato
riUl mIJloacelor financiare masive., 
Anglia a inregistrat şi eşecuri grele 
contra. fortelor a guvernelor if\n 

. " 

Madagasesr. a Gibuti ~ 
UIKa.r. 

Franţa este ferleită de 
resista cu vigoare, dar a 
... nI .,.. OII. să-'}i .... gil.-"'" 
tea imperiului său Plai 

Problema disident~lOf 
fie reglementati, BUllIIÎ 
şi de disidenţi, ce& DlIi , 
buni francezi, dar înşel~ 

1" cUpa cand Fmll!D" 
ca să-i regăsească si-i 
calea cea bună, ea nI 
mite ca o putere străilli 
vini l)entru a impiedeea 
acestui lucru. 

Teritoriile: Cead, 
neraJ cele din. AfriCll 
Împreună cu 
vinei! ale imperiului 
cărora trebuie restabilit. 
tatea francem. 
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